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I. INTRODUCERE 

 

Eveniment de primă importanţă pe agenda politică românească, alegerile pentru 

autorităţile administraţiei locale din iunie 2008 au evidenţiat în mod pregnant, prin eforturile 

depuse de instituţiile şi organismele cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea lor, conform 

prevederilor constituţionale şi ale legislaţiei în domeniu, prin participarea cetăţenilor la vot, că 

procesele electorale din România se înscriu pe coordonate de normalitate, în condiţii de 

corectitudine şi transparenţă, proprii democraţiei funcţionale. Alegerile s-au desfăşurat la 

termen, chiar dacă în prealabil, sub presiunea necesităţii operării unor actualizări, modificări 

şi completări ale Legii nr.67/2004 au fost elaborate într-o perioadă de timp scurtă, 

reglementări în regim de urgenţă în materie de legislaţie electorală. 

Apartenenţa României la Uniunea Europeană a impus în continuare armonizarea 

legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar, în sensul adoptării de prevederi normative 

detaliate care să transpună integral  Directiva Consiliului 94/80/CE din 19 decembrie 1994 

pentru stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a candida în alegerile 

locale de către cetăţenii Uniunii care îşi au reşedinţa într-un stat membru fără a fi cetăţeni ai 

acestuia, modificată. 

Completarea Legii nr.67/2004 a avut astfel în vedere un set de dispoziţii care să 

reglementeze de o manieră nediscriminatorie în raport cu cetăţenii români, condiţiile pe care 

cetăţenii Uniunii Europene trebuie să le îndeplinească pentru a-şi exercita dreptul de a alege şi 

de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale din România. 

Totodată procesul de reformă instituţională privind descentralizarea administraţiei 

publice a generat transformări structurale sub aspectul modificării competenţelor autorităţilor 

cu atribuţii în domeniul actualizării întocmirii listelor electorale şi a copiilor acestora, ceea ce 

a determinat în ultimă instanţă corelarea şi sistematizarea normelor incidente acestui domeniu. 

S-a urmărit, astfel, asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare selectării datelor 

persoanelor cu drept de vot şi a procesării acestora, asigurarea continuităţii activităţilor 

specifice procedurilor preelectorale precum şi a celerităţii întocmirii listelor electorale 

permanente prin eliminarea procedurilor anterioare. 

Pe baza examinării experienţei scrutinelor organizate în anii 2004 şi 2007 au fost de 

asemenea îmbunătăţite prevederile legale privind aspectele tehnice ale organizării şi 
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desfăşurării alegerilor, prin detalierea cuprinsului proceselor verbale întocmite pentru 

constatarea rezultatelor alegerilor şi a obligaţiilor care incumbă Guvernului şi altor autorităţi 

în perioada electorală. 

În acest context, prin derogare de la prevederile art 29 alin. (1), prima teză din Legea 

nr 373/2004 care stabilea că Autoritatea Electorală Permanentă îşi exercită atribuţiile în 

intervalul dintre cele două perioade electorale, acestei instituţii i-a revenit misiunea de a 

achiziţiona programele de calculator utilizate de către Biroul Electoral Central pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerilor locale din 2008, beneficiind de sprijinul 

Institutului Naţional de Statistică, al cărui rol era de a asigura corespondenţa aplicaţiilor şi 

serviciilor informatice cu necesităţile staţiilor de prelucrare organizate la nivelul 

circumscripţiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi al birourilor 

electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

O altă modificare semnificativă de ordin legislativ în legătură cu alegerea autorităţilor 

administraţiei locale a vizat prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, care privea numărul consilierilor locali, modalitatea de validare a mandatelor de 

consilieri locali şi judeţeni şi modalitatea de constituire a consiliilor locale judeţene. 

Un element de noutate l-a constituit de asemenea, introducerea votului uninominal 

(scrutin majoritar cu un singur tur) pentru alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene. 

Alegerile locale din 2008 s-au desfăşurat în data de 1 iunie 2008; acolo unde s-a impus 

a fost organizat şi al doilea tur de scrutin în data de 15 iunie, iar în câteva cazuri s-a dispus 

repetarea alegerilor sau organizarea unui al treilea tur de scrutin. 
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II. CADRUL NORMATIV 
 

Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din România este reglementată, în 

principal, prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Legea nr. 67/2004 stabileşte că pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, 

fiecare comună, oraş, municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului 

constituie o circumscripţie electorală. Pentru alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene, a 

consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv 

municipiul Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală.  

Norma de reprezentare pentru consilierii locali şi judeţeni este stabilită prin dispoziţiile 

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Tipul de sistem electoral şi modul de scrutin folosite diferă în funcţie de autoritatea 

administraţiei publice locale pentru care se organizează alegeri.  

Astfel, alegerile pentru consiliile locale şi judeţene se organizează potrivit principiului 

reprezentării proporţionale, prin scrutin de listă blocată precum şi pe bază de candidaturi 

independente. Mandatele se repartizează în două etape. În prima etapă se utilizează metoda 

coeficientului electoral, iar în a doua etapă metoda celor mai mari resturi. 

Primarii sunt aleşi prin scrutin uninominal. Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au 

întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv 50%+1 din voturile valabil 

exprimate. În cazul în care nici un candidat nu a întrunit majoritatea voturilor valabil 

exprimate se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă numai candidaţii clasaţi 

pe primele două locuri, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. 

Preşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi, de asemenea, prin scrutin uninominal. Spre 

deosebire de candidaţii la funcţia de primar, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit cel 

mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. În caz de balotaj se 

organizează un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care participă numai 

candidaţii care se află în această situaţie. 

Pragul electoral se aplică în cazul alegerilor pentru consiliile locale şi judeţene şi 

reprezintă 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripţia respectivă. În 
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cazul alianţelor politice sau alianţelor electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea 

membru al alianţei 2% . Pentru alianţele cu cel puţin 3 membri, pragul electoral este de 8% . 

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii, altele decât România, au drept de vot la alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi drept de a fi aleşi ca şi consilieri locali şi judeţeni. Cetăţenii Uniunii sunt înscrişi în 

listele electorale complementare cu caracter permanent ale localităţii de domiciliu sau de 

reşedinţă şi pot candida în unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul.  

După alegerile locale din 2004, Legea nr. 67/2004 a fost modificată în mai multe 

rânduri. Aceste modificări au vizat reglementarea alegerilor locale parţiale, modalitatea de 

exercitare a dreptului de vot şi de a fi ales de către cetăţenii Uniunii Europene cu domiciliul 

sau reşedinţa în România, precum şi alegerea directă a preşedinţilor consiliilor judeţene. 

Astfel,  Legea nr. 67/2004 a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale1. Acest act normativ a reglementat modalitatea de constituire şi 

componenţa birourilor şi oficiilor electorale înfiinţate pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parţiale. 

Legea nr. 67/2004 a mai fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale2 iniţiată de Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Aceasta a transpus Directiva Consiliului nr. 

94/80/EC din 19 decembrie 1994 privind condiţiile de exercitare a dreptului de a alege şi de a 

candida în alegerile locale de către cetăţenii Uniunii Europene rezidenţi într-un stat membru a 

cărui cetăţenie nu o deţin3. 

În conformitate cu dispoziţiile acesteia, cetăţenii statelor membre ale Uniunii, altele 

decât România, au drept de vot la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi drept 

de a fi aleşi ca şi consilieri locali şi judeţeni. Cetăţenii Uniunii sunt înscrişi în listele electorale 

complementare care au caracter permanent ale localităţii de domiciliu sau de reşedinţă şi pot 

candida în unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul.  

O altă modificare a fost adusă prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 

                                                 
1 Monitorul Oficial nr. 175 din 1 martie 2005; 
2 Monitorul Oficial nr. 177 din 7 martie 2008; 
3 A se vedea Anexa nr. 1. 



 9

215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali4. Titlul II al legii sus 

menţionate a reglementat alegerea directă a preşedinţilor consiliilor judeţene prin scrutin 

majoritar cu un singur tur.  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale5, 

iniţiată de Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative, a reprezentat ultima modificare a Legii nr. 67/2004 înaintea alegerilor locale 

din acest an şi a vizat corelarea dispoziţiilor din Legea nr. 35/2008 cu prevederile Ordonanţei 

de Urgenţă nr. 20/2008. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din anul 20086, iniţiată de Autoritatea Electorală Permanentă, a reglementat achiziţionarea de 

către Autoritatea Electorală Permanentă a aplicaţiilor şi serviciilor informatice utilizate pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008. 

Pentru realizarea acţiunilor necesare alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, 

la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, Guvernul a adoptat mai multe hotărâri referitor la stabilirea datei alegerilor, 

calendarul perioadei electorale, documentele şi materialele necesare votării, precum şi 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.7  

                                                 
4 Monitorul Oficial nr. 196 din 13 martie 2008; 
5 Monitorul Oficial nr. 217 din 21 martie 2008; 
6 Monitorul Oficial nr. 250 din 31 martie 2008 
7 H.G. nr. 264/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192 din 12 martie 2008 (a fost modificată 
prin H.G. nr. 319/2008); H.G. nr.265/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 
activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192 din 12 martie 2008 (a fost modificată prin 
H.G. nr. 319/2008); H.G. nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008; H.G. nr. 267/2008 privind 
numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192 din 12 martie 
2008; H.G. nr. 268/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei 
de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei 
electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare 
a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2008(a fost modificată prin H.G. nr. 319/2008), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
200 din 14 martie 2008; H.G. nr. 269/2008 privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de 
tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 
anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 14 martie 2008; H.G. nr. 270/2008 privind 
stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 14 martie 2008; H.G. nr. 271/2008 pentru 
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Având în vedere că titlurile II, III şi IV din Legea nr. 35/2008 au intrat în vigoare după 

stabilirea datei alegerilor locale, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Guvernul a modificat hotărârile privind 

stabilirea datei alegerilor, programul calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2008, modelul listelor electorale, modelul buletinelor de vot8 precum şi modelul proceselor 

verbale9. 

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat, prin hotărâre, modelul 

certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor 

judeţene.10 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 

au relevat o serie de neajunsuri ale cadrului normativ, evidenţiate de hotărârile Biroului 

Electoral Central.  

Astfel, mai multe operaţiuni electorale sunt insuficient detaliate în textul Legii nr. 

67/2005. Amintim absenţa unei enumerări limitative a documentelor care trebuie să 

însoţească listele de candidaţi, precum şi necesitatea introducerii unor precizări privind modul 

de întocmire a respectivelor documente. Totodată, sunt necesare detalieri suplimentare privind 

următoarele: procedura de acreditare a observatorilor străini, a observatorilor interni, precum 

şi a delegaţilor din partea mijloacelor de informare în masă din România şi din străinătate; 

bunurile care pot fi oferite alegătorilor de către candidaţi fără a face obiectul infracţiunii de 

mită electorală; procedura de înscriere a listelor de candidaţi pe buletinele de vot; posibilitatea 

înlocuirii, până la data începerii campaniei electorale, de către formaţiunea politică care l-a 

propus, a unui candidat la funcţia de primar sau la funcţia de preşedinte al consiliului 

judeţean, care a decedat după data acceptării candidaturii sale; decesul candidaţilor în ziua 

                                                                                                                                                         
aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
din anul 2008(a fost modificată prin H.G. nr. 319/2008), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 199 din 
14 martie 2008; H.G. nr. 273/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 14 
martie 2008; H.G. nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor 
votării la alegerile locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 198 din 14 martie 2008. 
8 H.G. nr. 319/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise pentru buna organizare a 
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
221 din 21 martie 2008; 
9 H.G. nr. 320/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea 
modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 220 din 21 martie 2008; 
10 Hotărârea nr. 1 din 17 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, 
primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 313 din 22  aprilie 
2008. 
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alegerilor; exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; completarea, 

verificarea şi circuitul proceselor verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 

votare;  repartizarea mandatelor de consilier. 

În ceea ce priveşte repartizarea mandatelor de consilier, precizăm că dispoziţiile art. 96 

din Legea nr. 67/2004 – potrivit cărora în a doua etapă, biroul electoral de circumscripţie 

repartizează mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzând partidele politice, alianţele 

politice şi alianţele electorale care au întrunit pragul electoral, în ordinea descrescătoare a 

numărului de voturi neutilizate – pot conduce la situaţii inechitabile care lipsesc sistemul 

electoral utilizat pentru alegerea consilierilor de efectele sale proporţionale. Menţionăm în 

acest sens situaţiile în care, cu un singur vot neutilizat, un partid politic poate primi toate 

mandatele neatribuite în prima etapă, sub condiţia ca celelalte formaţiuni politice să nu mai 

aibă voturi neutilizate. 
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III. ORGANIZAREA ALEGERILOR 

 

III.1 Instituţii şi autorităţi publice implicate în  

organizarea şi desfăşurarea alegerilor  

 

Data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale a fost 

stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 264 din 12 martie 2008, în ziua de 1 iunie 2008. 

Ulterior, au fost emise o serie de hotărâri de guvern care au reglementat următoarele aspecte 

privind organizarea alegerilor: 

• cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale1,  

• numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti2,  

• aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe 

lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului 

de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al 

listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de 

renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale folosite pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale din anul 20083,  

• stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de 

utilizare a acestuia la alegerile locale4,  

                                                 
1 H.G. nr. 266/2008 – Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 
192/2008. 
2 H.G. nr. 267/2008 – Hotărâre privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului 
Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 192/2008. 
3 H.G. nr. 268/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului 
copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia 
listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de 
acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor 
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 200/2008. 
4 H.G. nr. 269/2008 – Hotărâre privind stabilirea modelului timbrului autocolantat şi a condiţiilor de tipărire, de 
gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 200/2008. 
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• aprobarea modelului buletinelor de vot ce urmau a fi folosite la alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale din anul 20085,  

• aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la 

alegerile locale din anul 20086,  

• aprobarea modelului ştampilelor ce urmau a fi folosite la alegerile locale din 20087. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 12 martie 2008 s-au stabilit măsurile privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2008.  

Cu această ocazie,  au fost desemnate autorităţile publice cu atribuţii în organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale: 

• Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 

• Ministerul Apărării, 

• Ministerul Sănătăţii Publice, 

• Ministerul Afacerilor Externe, 

• Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,  

• Ministerul Culturii şi Cultelor, 

• Ministerul Transporturilor, 

• Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 

• Secretariatul General al Guvernului, 

• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 

• Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, 

• Institutul Naţional de Statistică,  

• Instituţiile prefectului,  

• Primării,  

• Consiliile locale şi judeţene. 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) a asigurat dotarea tehnică 

şi materială a Biroului Electoral Central, precum şi personalul tehnic auxiliar necesar 

                                                 
5 H.G. nr. 271/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 200/2008. 
6 H.G. nr. 272/2008 – Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor 
votării la alegerile locale din anul 2008. 
7 H.G. nr. 273/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008. 



 
 

14

funcţionării acestuia împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă. MIRA şi Ministerul 

Apărării au luat măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile 

ţării, pe întreaga perioadă electorală. Astfel,  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 

a realizat un plan general de măsuri şi potrivit documentului aprobat de conducerea 

ministerului, aproximativ 47.000 de  persoane (30.663 poliţişti, 9.555 jandarmi, 4.503 poliţişti 

de frontieră, lucrători ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi poliţişti comunitari) au 

efectuat misiuni privind asigurarea liniştii şi ordinii publice, paza birourilor electorale şi a 

secţiilor de votare, transportarea documentelor electorale în condiţii de securitate, precum şi 

paza locaţiilor de tipărire şi depozitare a buletinelor de vot. Stabilirea efectivelor necesare s-a 

realizat de către instituţiile prefectului împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, 

inspectoratele judeţene de poliţie, jandarmi, poliţie de frontieră, şi alte structuri ale MIRA. 

În ziua de 30 mai 2008, ministrul Cristian David a activat Centrul de coordonare 

pentru misiuni de ordine şi siguranţă publică din cadrul MIRA. 

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 

împreună cu Oficiul Român pentru Imigrări au asigurat tipărirea copiilor de pe listele 

electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale complementare, pentru ambele 

tururi de scrutin.  

În evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări sunt înregistraţi aproximativ 17.000 de 

cetăţeni aparţinând statelor membre UE, cu reşedinţa în România şi care au vârsta de 18 ani.  

Cetăţenii UE şi-au exercitat dreptul la vot pe baza oricărui document valabil care le 

atesta identitatea – orice act oficial care conţinea date de identificare ale persoanei, conform 

Hotărârii BEC nr. 33/2008, aceştia votând pe listele electorale complementare.  

În municipiul Bucureşti au fost înscrişi în listele electorale complementare 4.538 

alegători cetăţeni ai Uniunii Europene dintre care: 911 francezi, 694 italieni, 692 germani, 423 

englezi, 445 greci, 349 austrieci, 295 bulgari, 149 olandezi, 110 spanioli ş.a. În listele 

complementare pentru judeţul Ilfov au fost înscrişi 738 alegători cetăţeni ai Uniunii Europene, 

dintre aceştia: 145 francezi, 97 englezi, 88 bulgari, 88 italieni, 84 germani, 45 greci, ş.a. 

Listele au fost întocmite de primari şi reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări 

(ORI) (ANEXA nr. 2). 



 
 

15

În perioada 31 mai-1 iunie 2008, până la ora 19.00, la nivelul Institutului Naţional 

pentru Evidenţa Persoanelor (INEP) şi al Serviciilor Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor, inclusiv municipiul Bucureşti, au fost eliberate 39.172 acte de identitate, dintre 

care: 36.589 cărţi de identitate şi 2.583 cărţi de identitate provizorii. 

 În ziua alegerilor, 1 iunie 2008, la nivel naţional, au fost eliberate 24.415 acte de 

identitate, dintre care: 22.530 cărţi de identitate şi 1.885 cărţi de identitate provizorii. 

Pentru turul al doilea al scrutinului pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, MIRA a luat măsuri ca peste 35.000 de cadre să asigure buna desfăşurare a scrutinului 

în cele 8661 de secţii de votare de la nivelul întregii ţări. În cele 481 secţii de votare 

considerate cu un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte posibilitatea apariţiei unor incidente 

s-a dispus suplimentarea forţelor de ordine şi de siguranţă publică. 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a organizat  instruirea prefecţilor şi 

subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale. De asemenea, a acordat sprijin de specialitate prefecţilor şi 

primarilor în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin 

în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.  

În procesul de organizare a alegerilor locale Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative a achiziţionat ştampile cu menţiunea „VOTAT” precum şi timbre autocolante, 

care au fost aplicate pe cărţile de identitate ale alegătorilor fiind astfel achiziţionate peste 20 

de milioane de timbre autocolante şi confecţionate 90.000 ştampile cu această menţiune. 

Ministerul Afacerilor Externe a făcut propuneri Biroului Electoral Central pentru 

acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor mass-media străini. 

Ministerul Sănătăţii Publice a luat măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei 

medicale la secţiile de votare. Împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse au dispus măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia autorităţilor 

administraţiei publice locale spaţii corespunzătoare în unităţile din subordine, în vederea 

organizării secţiilor de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice 

la secţiile de votare. Nu s-au pus la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale spaţii 
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ale unităţilor de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie 

de specialitate. 

Secretariatul General al Guvernului a asigurat sediul Biroului Electoral Central. 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a furnizat întreaga cantitate de hârtie 

necesară tipăririi buletinelor de vot, mai precis peste 1.781 tone hârtie. 

Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.) a asigurat statisticieni, informaticieni şi 

personal tehnic auxiliar, dotarea necesară cu echipamente, aplicaţii informatice şi tehnică de 

calcul.  De asemenea, a organizat instruirea  conducerilor direcţiilor regionale şi judeţene de 

statistică privind participarea specialiştilor statisticieni, informaticieni şi a personalului 

auxiliar la efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor la nivelul 

circumscripţiilor judeţene respectiv al municipiului Bucureşti precum şi al birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

În cadrul staţiilor de prelucrare a datelor, personalul Institutului Naţional de Statistică 

a realizat următoarele operaţiuni tehnice: 

• verificarea şi prelucrarea automată a proceselor verbale întocmite de birourile 

electorale ale secţiilor de votare pentru alegerea consiliilor judeţene, a preşedinţilor 

acestora, respectiv a celor întocmite la nivelul secţiilor de votare din Municipiul 

Bucureşti pentru alegerea consiliilor locale de sector, a primarilor de sector, 

respectiv a membrilor Consiliului General a municipiului Bucureşti, precum şi a 

Primarului General al municipiului Bucureşti; 

• obţinerea automată a proceselor verbale la nivel de circumscripţie judeţeană pentru 

prezentarea rezultatelor alegerilor şi a modului de atribuire a mandatelor de 

consilieri judeţeni precum şi cel de preşedinte al consiliului judeţean; 

• obţinerea automată, la nivelul municipiului Bucureşti, a proceselor verbale, atât la 

nivel de circumscripţie de sector cât şi la nivel de municipiu, cu rezultatul atribuirii 

mandatelor de consilier şi de primar de sector, respectiv cele de consilier general şi 

de primar general al municipiului Bucureşti; 

• verificarea şi prelucrarea automată a proceselor verbale întocmite de birourile 

electorale ale circumscripţiilor locale organizate pe raza judeţelor (municipiului 

Bucureşti) privind rezultatele alegerii consiliilor comunale, orăşeneşti (de sector), 

municipale precum şi a primarilor; 
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• obţinerea automată la nivelul judeţului (municipiului Bucureşti) a proceselor 

verbale centralizatoare cu rezultatele votării autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

• transmiterea, conform unui orar prestabilit, a rezultatelor parţiale, pe toată durata 

desfăşurării scrutinului electoral. 

Responsabilitatea organizării activităţii de verificare şi centralizare a proceselor verbale 

în cadrul staţiei  de prelucrare a revenit directorului direcţiei teritoriale de statistică. La nivelul 

fiecărei staţii de prelucrare, reprezentanţii I.N.S. au organizat un sistem unitar de înregistrare a 

intrărilor şi ieşirilor de documente în cadrul desfăşurării operaţiunilor tehnice de constatare a 

rezultatului alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale. 

Reprezentanţii I.N.S. au primit procesele verbale validate, sub semnătura preşedintelui 

sau a unui membru al birourilor electorale judeţene, al municipiului Bucureşti sau ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, desemnat de acesta, în vederea prelucrării electronice. 

Copia certificată a procesului verbal primit de la secţia de votare (circumscripţia 

electorală locală), validată de către membrii biroului electoral judeţean (al sectorului 

municipiului Bucureşti) respectiv al municipiului Bucureşti a rămas în staţia de prelucrare 

până la terminarea operaţiunilor de verificare şi omologare a rezultatului alegerilor locale la 

nivel naţional, iar după aceea a fost arhivată de către direcţiile teritoriale ale Institutului 

Naţional de Statistică. 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a asigurat sistemul de comuncaţii date şi voce 

între staţiile de prelucrare organizate pe lângă birourile electorale judeţene, Biroul Electoral al 

municipiului Bucureşti, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

pe lângă Biroul Electoral Central şi a închiriat de la operatorii publici elementele de 

infrastructură pentru serviciile de comunicaţii, pentru crearea de aplicaţii specifice şi 

funcţionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot. 

Instituţiile prefectului  au organizat instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, 

oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării 

în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale. 

 Împreună cu primarii şi preşedinţii tribunalelor, acestea au luat măsurile necesare 

pentru întocmirea, în termen util, a listelor care au cuprins persoanele ce puteau fi desemnate 

ca membri ai birourilor electorale. Prefecţii, împreună cu primarii şi preşedinţii consiliilor 
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judeţene, au asigurat condiţiile corespunzătoare pentru funcţionarea birourilor electorale de 

circumscripţie. De asemenea, instituţiile prefectului au asigurat materialele consumabile 

necesare tipăririi listelor electorale permanente, listelor electorale complementare, copiilor de 

pe listele electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale complementare.  În data 

de 22 mai a fost finalizată tipărirea buletinelor de vot. În total, au fost tipărite 80.655.504 

buletine de vot pentru turul I. Au existat 4 categorii de buletine – pentru primari, pentru 

consiliul local, pentru preşedintele consiliului judeţean şi pentru membrii consiliului judeţean 

– şi, implicit, în fiecare secţie de votare au fost 4 urne de votare. 

Prefecţii au stabilit, prin ordin, numărul membrilor fiecărui consiliu local, consiliu 

judeţean şi al Consiliului General al municipiului Bucureşti; au stabilit un grafic de distribuire 

a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării, în funcţie de asigurarea 

condiţiilor de păstrare în siguranţă a acestora, cu respectarea prevederilor legale şi, de 

asemenea, au asigurat condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru. 

Prin intermediul prefecţilor au fost distribuite de către autorităţile şi organismele care 

aveau atribuţii în domeniul electoral broşurile care conţineau actele normative în vigoare 

privind alegerile locale. 

Prefecţii au adus la cunoştinţă publică sediile birourilor electorale de circumscripţie şi 

programul de activitate al acestora. Totodată, prin grija prefecţilor au fost confecţionate 

ştampilele birourilor electorale de circumscripţie, care au fost predate preşedinţilor acestora. 

Instituţiile prefectului au iniţiat procedurile în vederea confecţionării ştampilelor de 

control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare. Birourile judeţene de administrare a 

bazelor de date privind evidenţa persoanelor au primit de la fiecare instituţie a prefectului 

materialele necesare imprimării listelor electorale permanente (hârtie xerox, plicuri cu burduf, 

toner imprimantă şi copiator). 

Primarii, împreună cu prefecţii şi cu direcţiile judeţene ale Centrului Naţional de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, au delimitat şi numerotat, în 

cadrul localităţilor, secţiile de votare şi au informat alegătorii cu privire la acestea în cel mult 

20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Totodată, au asigurat datele, informaţiile şi sprijinul 

necesar prefecţilor pentru actualizarea secţiilor de votare în urma modificărilor intervenite în 

structura activităţilor unităţilor administrativ teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor. 

De asemenea, au actualizat listele electorale permanente împreună cu Serviciul public 
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comunitar local de evidenţă a persoanelor; au primit în două exemplare listele electorale 

permanente de la Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor în termen de 35 de zile de la data stabilirii alegerilor. 

Primarii au pus la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, 

la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente în termen de 10 

zile de la data stabilirii alegerilor; au primit  în trei exemplare copii de pe listele electorale 

permanente care cuprindeau alegătorii din fiecare secţie de votare; au semnat şi predat în două 

exemplare copii de pe listele electorale permanente, pe bază de proces verbal, preşedintelui 

biroului electoral al fiecărei secţii de votare, cu trei zile înainte de data alegerilor; au asigurat 

condiţiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe listele electorale permanente, 

atât la sediul primăriei, cât şi la sediul secţiei de votare; au comunicat biroului electoral de 

circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, precum şi biroului electoral 

de circumscripţie judeţeană numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente şi 

complementare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Primarii sectoarelor 

municipiului Bucureşti au comunicat numărul total de alegători atât birourilor electorale de 

circumscripţie de sector, cât şi Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti; au realiza şi au 

semnat copiile de pe liste electorale complementare pe care le-au înaintat pe bază de proces 

verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data 

alegerilor; au soluţionat de îndată, orice neconcordanţă între lista electorală permanentă şi 

copie. 

Până la începerea campaniei electorale, primarii aveau obligaţia de a stabili, prin 

dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral ţinând seama de partidele politice, alianţele 

politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

precum şi de candidaţii independenţi care sunt înregistrate legal; aceste locuri au fost stabilite 

în zone frecventate de cetăţeni, fără să stânjenească circulaţia pe drumurile publice şi a 

celorlalte activităţi din localităţile respective. 

Primarii au asigurat, împreună cu prefecţii, un număr suficient de cabine de vot, urne, 

ştampile şi celelalte materiale necesare biroului electoral al secţiei de votare; au predat pe 

bază de proces verbal, materialele necesare preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare 

(buletine de vot, ştampile, timbrele autocolante). După încheierea votării, primarii au primit 

de la preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare timbrele autocolante neutilizate. 
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Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislaţia în 

vigoare în domeniul alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, care revin Guvernului, 

ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi 

instituţiilor prefectului, s-a constituit Comisia tehnică centrală cu următoarea componenţă: 

Componenţa Comisiei tehnice centrale este următoarea: 

Preşedinte: 

Ministrul Internelor şi Reformei Administrative 

Membri: 

- secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din cadrul Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative – coordonator, 

- secretar de stat şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, 

a) Reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai: 

- Secretariatului General al Guvernului, 

- Ministerului Economiei şi Finanţelor, 

- Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 

- Ministerului Afacerilor Externe, 

- Ministerului Apărării, 

- Ministerului Justiţiei,  

- Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

- Ministerului Culturii şi Cultelor, 

- Ministerului Sănătăţii Publice, 

- Ministerului Transportului, 

- Autorităţii Electorale Permanente, 

- Institutului Naţional de Statistică, 

- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. 

b) Reprezentanţi ai: 

- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 

- Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, 

- Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, 

- Societăţii Comerciale „Electrica”S.A., 
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- Societăţii Române de Televiziune, 

- Societăţii Române de Radiodifuziune, 

- Departamentului de Relaţii Interetnice. 

La şedinţele Comisiei tehnice centrale au putut participa, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai 

altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale. 

De asemenea, au fost constituite comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a 

municipiului Bucureşti care aveau atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor 

ce reveneau autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în 

domeniul alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. 

Componenţa comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti a fost 

următoarea: 

- prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 

- un subprefect, 

- secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti, 

- directorul direcţiei regionale/judeţene de statistică, 

- directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului, respectiv a 

municipiului Bucureşti, 

- inspectorul – şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general 

al Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti, 

- şeful biroului judeţean sau al municipiului Bucureşti de administrare a bazelor de 

date privind evidenţa persoanelor, 

- şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor, 

- şeful centrului militar judeţean, 

- inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general 

al Direcţiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucureşti, 

- inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului 

Bucureşti, 

- directorul autorităţii de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de 

Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, 
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- reprezentantul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente, 

- reprezentantul teritorial al Societăţii Comerciale „Electrica”S.A., 

- corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES. 

La şedinţele comisiei tehnice  au putut participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale. 

Pe lângă comisia tehnică s-a constituit şi un grup tehnic de lucru pentru urmărirea şi 

soluţionarea operativă a problemelor  curente din circumcripţia electorală judeţeană, respectiv 

a municipiului Bucureşti. Acest grup tehnic de lucru a fost condus de un subprefect şi format 

din specialişti desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe de specialitate  ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul 

judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. În perioada cât şi-au desfăşurat activitatea în 

cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia au fost degrevaţi de sarcinile de serviciu. 

Comisiile tehnice judeţene şi a municipiului Bucureşti au avut obligaţia de a informa 

săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor 

autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, Comisia tehnică centrală a avut 

obligaţia de a informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor 

privind pregătirea şi organizarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

III.1.1 Cheltuieli pentru organizarea alegerilor  

 

Alocarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral s-a realizat 

prin H.G. nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, cu 

modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 521/2008.  

Prin H.G. nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, a fost 

suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2008, bugetul următoarelor autorităţi ale administraţiei publice centrale: 
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- Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (pentru Inspectoratul General 

al Poliţiei, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrul Naţional de Administrare 

a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Oficiul Român pentru Imigrări, 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Baza Centrală pentru Asigurarea 

Tehnică a Misiunilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cât şi 

pentru Biroul Electoral Central şi Instituţiile Prefectului); 

- Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică; 

- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;  

Ulterior, prin H.G. nr. 553/2008 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Electorale 

Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2008, au fost alocate fondurilor necesare efectuării cheltuielilor ocazionate de 

achiziţionarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din anul 2008.  

Prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente au fost alocate sumele necesare 

acoperirii cheltuielilor, în principal, pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi informare a 

membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, achiziţionarea 

aplicaţiilor şi serviciilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central la centralizarea 

rezultatelor votării, precum şi pentru tipărirea şi distribuirea în judeţe, prin intermediul 

instituţiilor prefectului, a unor publicaţii cu conţinut electoral. (ANEXA  nr. 3) 

Prin dispoziţiile H.G. nr. 266/2008 sunt menţionate şi principalele destinaţii ale 

sumelor alocate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2008 (ANEXA nr. 4). 

Prin bugetul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative au fost alocate sumele 

necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele activităţi: 

- achiziţionarea, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu plata în 30 de zile 

de la publicarea rezultatului alegerilor, a hârtiei pentru tipărirea buletinelor de vot8; 

- dotarea tehnico-materială şi asigurarea funcţionării Biroului Electoral Central; 

                                                 
8 Sumele cheltuite în acest scop urmează a fi recuperate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti după caz. Cantitatea 
de hârtie aflată rămasă neutilizată, se restituie unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal 
de predare-primire. 
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- asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală 

(în mod deosebit în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acestei zile); 

- asigurarea pazei secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale pe 

timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscripţie, respectiv la Biroul 

Electoral Central; 

- asigurarea pazei pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a 

celorlalte materiale necesare votării;  

- asigurarea pazei şi protecţiei birourilor electorale şi a localului secţiilor de votare; 

- confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” şi a timbrelor autocolante ce se 

aplică pe cărţile de identitate; 

- plata indemnizaţiei9 de 66 lei/zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral 

Central (începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire  a acestuia); 

- plata indemnizaţiei10 de 50 lei/zi de activitate11 pentru statisticienii, informaticienii şi 

personalului tehnic auxiliar care au participat la executarea operaţiunilor generate de 

activitatea Biroului Electoral Central; 

- plata cheltuielilor de protocol în vederea asigurării de băuturi răcoritoare, cafea şi 

gustări în limita sumei de 7 lei/persoană, pentru membrii Biroului Electoral Central, pentru 

statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea 

operaţiunilor generate de activitatea acestuia, precum şi personalului Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, care este în misiune de pază la Biroul Electoral Central. 

Prin intermediul Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor şi Oficiul Român pentru Imigrări au fost alocate sumele pentru: 

- prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau 

actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare; 

- tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor 

de pe listele electorale permanente şi complementare, precum şi a celorlalte tipizate utilizate 

în procesul electoral se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative. 

                                                 
9 Prin H.G. nr.521/200, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor birourilor electorale a fost majorat de la 
50 lei/zi de activitate la 66 lei/zi de activitate.  

10 Prin H.G. nr.521/2008, cuantumul indemnizaţiilor acordate statisticienilor, informaticienilor şi personalului 
tehnic auxiliar a fost majorat de la 35 lei/zi de activitate la 50 lei/zi de activitate  
11 Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul 
de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. 
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Prin intermediul instituţiilor prefectului12 au fost alocate sume pentru: 

- imprimarea buletinelor de vot utilizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

- asigurarea repartizării şi transportului către instituţiile prefectului a cantităţilor de hârtie 

necesare tipăririi buletinelor de vot; 

- transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege 

pentru desfăşurarea procesului electoral13; 

- asigurarea materialelor consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente, 

listelor electorale complementare, copiilor de pe listele electorale permanente şi a copiilor de 

pe listele electorale complementare (prin instituţiile prefectului); 

- confecţionarea celorlalte modele de ştampile necesare în vederea controlului şi 

desfăşurării procesului electoral14 (ştampile de control, ştampilele birourilor electorale de 

circumscripţie); 

Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de 

Statistică au fost alocate sumele necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele 

activităţi: 

- tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi centralizarea 

rezultatelor votării la nivel naţional 

- dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul, aplicaţii informatice şi consumabile 

necesare efectuării operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de 

prelucrare organizate la nivelul circumscripţiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, 

şi al birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

                                                 
12 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din H.G. nr.266/2008, sumele alocate Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
pentru desfăşurarea procesului electoral, s-au virat cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, 
iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale. 
13 Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi distribuire urmează a fi recuperate din bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului 
Bucureşti, după caz. 
14 Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu confecţionarea ştampilelor urmează a fi recuperate din 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al 
municipiului Bucureşti, după caz. 
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Prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale au fost alocate sumele necesare 

acoperirii cheltuielilor pentru următoarele activităţi: 

- închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de 

comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de 

date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, 

respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti;  

- asigurarea serviciilor de telefonie şi comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de 

votare şi birourile electorale de circumscripţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, pe de o 

parte, şi între birourile electorale de circumscripţie organizate la nivelul comunelor, oraşelor 

şi municipiilor şi birourile electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv între birourile 

electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Biroul Electoral de 

Circumscripţie al municipiului Bucureşti, pe de altă parte, în zonele în care autorităţile locale 

nu pot asigura mijloace de comunicaţii din surse proprii; 

- organizarea unui sistem informatic care să furnizeze, în ziua alegerilor, date privind 

prezenţa populaţiei la vot, pe baza datelor transmise de către birourile electorale ale secţiilor 

de votare cuprinse într-un eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional. 

Pentru autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea 

procesului electoral, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu telefoanele efectuate au fost 

suplimentate în perioada martie-iunie 2008, cu 50% faţă de normativele în vigoare. Efectuarea 

cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale s-au realizat de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei 

pentru transparenţă, compusă din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 

2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi din 2 reprezentanţi ai Clubului Român 

de Presă. În termen de 60 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor, sumele puse la 

dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale rămase neutilizate se vor restitui în 

vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Ca regulă, la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cheltuielile pentru 

organizare şi desfăşurarea procesului electoral se suportă din bugetele locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului 

Bucureşti, după caz. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 266/2008, cu 
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modificările şi completările ulterioare, „(1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al 

municipiului Bucureşti vor include în bugetele proprii pe anul 2008 prevederi 

corespunzătoare pentru decontarea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului 

electoral, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, s-au asigurat următoarele:  

- sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie, precum şi cele ale secţiilor 

de votare pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, 

primarii vor utiliza bunurile materiale (cabine de vot, urne, panouri de afişaj electoral, plăcuţe 

indicatoare etc.) recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună;  

- plata indemnizaţiei15 de 66 lei/zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de 

circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

- plata indemnizaţiei16 de 50 lei/zi de activitate17 pentru statisticienii, informaticienii şi 

personalului tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de desfăşurarea 

alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, pe lângă aceste birouri; 

- plata cheltuielilor de protocol în vederea asigurării de băuturi răcoritoare, cafea şi 

gustări în limita sumei de 7 lei/persoană, pentru membrii birourilor electorale de 

circumscripţie, pentru statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă 

la executarea operaţiunilor generate de activitatea acestora, pentru membrii secţiilor de votare, 

precum şi pentru personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative aflat în 

misiune de pază; 

- plata indemnizaţiilor de delegare şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, 

pentru membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi. 

Anumite nelămuriri privind interpretarea dispoziţiilor legale în materia fiscalităţii au 

dus la existenţa unor nemulţumiri ale personalului care a făcut parte din birourile electorale. 

Concret, s-a pus problema dacă pentru indemnizaţiile primite se reţin în afară de impozitul pe 

venit şi contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale, bugetul de şomaj şi bugetul de  

asigurări sociale de sănătate, atât pentru asiguraţi cât şi pentru angajator. Problema a fost 
                                                 
15 Prin H.G. nr.521/200, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor birourilor electorale a fost majorat de la 
50 lei/zi de activitate la 66 lei/zi de activitate. 
16 Prin H.G. nr.521/2008, cuantumul indemnizaţiilor acordate statisticienilor, informaticienilor şi personalului 
tehnic auxiliar a fost majorat de la 35 lei/zi de activitate la 50 lei/zi de activitate. 
17 Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul 
de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. 
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dezbătută în detaliu în conformitate cu legislaţia aplicabilă în materie. Astfel, prin dispoziţiile 

art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

definite principalele categorii de venituri supuse impozitului pe venit. În conformitate cu 

prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, „Venituri din alte surse sunt orice venituri 

identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. 

a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele 

enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.” În 

aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, la pct.152 din H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au fost incluse 

în categoria veniturilor din alte surse şi „indemnizaţiile acordate membrilor birourilor 

electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea 

atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale.” Prin 

interpretarea prevederilor legale menţionate s-a ajuns la concluzia că, din venitul realizat din 

indemnizaţii, se vor reţine procentele de şomaj, asigurări sociale şi impozit şi nu se va mai 

aplica procentul de asigurări de sănătate de 6,5%, deoarece, conform legii, acesta se aplică 

doar atunci când s-a procedat la angajarea pe bază de contract de muncă. În data de 23 mai 

2008 s-a publicat şi H.G. nr. 521/2008 care modifică HG nr. 266/2008 privind cheltuielile 

necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2008. Prin acest act normativ au fost suplimentate 

indemnizaţiile cuvenite membrilor birourilor electorale şi personalului tehnic auxiliar. Cu 

privire la calculul indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale, trebuie realizată o analiză 

economică detailată, din care să rezulte aplicarea numai a impozitului pe venitul obţinut, 

precum şi identificarea de urgenţă şi a altor modalităţi de stimulare a personalului ce participă 

la organizarea şi desfăşurarea procesului electoral (bonuri de masă, tichete cadou, scutirea de 

la plata impozitului pe venit până la 3-5%), având în vedere şi lipsa personalului cu pregătire 

corespunzătoare. 

Pentru reîntregirea fondurilor utilizate în procesul electoral, autorităţile administraţiei 

publice locale vor achita Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin instituţiile 

prefectului, din bugetele proprii, în termen de 60 de zile de la încheierea alegerilor, sumele 

utilizate pentru buna desfăşurare a procesului electoral. Recuperarea de către instituţiile 

prefectului a sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin 

bugetul său, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, se efectuează cu sprijinul direcţiilor 

generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 266/2008, în termen de cel 

mult 70 de zile de la încheierea alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale, 

instituţiile prefectului cărora le-au fost alocate fonduri au comunicat Autorităţii Electorale 

Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate. (ANEXA nr. 5) 

Totodată, considerăm necesar ca, în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor 

publice, cu respectarea principiului transparenţei, aducerea la cunoştinţă publică a 

informaţiilor privind fondurile alocate şi cheltuielile efectuate în cadrul procesului electoral, 

să se realizeze prin publicarea pe site-ul instituţiei.  

 

III. 2 Biroul Electoral Central 

 

Conform art. 36 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 15 martie 2008, Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a desemnat, prin tragere la sorţi, cei 7 judecători care au intrat în 

alcătuirea Biroului Electoral Central pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

din data de 1 iunie 2008. 

La aceeaşi dată, în baza art. 36 alin. (3) din lege, judecătorii învestiţi au ales, prin vot 

secret, pe preşedintele Biroului Electoral Central şi, respectiv, pe locţiitorul acestuia. Astfel, 

au fost desemnaţi ca preşedinte - judecător Surdescu Ioana şi, respectiv, ca locţiitor - 

judecător Cârstocea Mariana (ANEXA nr. 6). 

În 24 de ore de la alegerea preşedintelui şi, respectiv, a locţiitorului acestuia pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 1 iunie 2008, Biroul Electoral Central a 

fost completat cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, precum şi 

cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare (ANEXA nr. 7). 

Conform art. 36 alin. (1) din lege, din Biroul Electoral Central au mai făcut parte şi 11 

reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale parlamentare şi 

neparlamentare. Din rândul partidelor parlamentare au avut câte un reprezentant formaţiunile 

politice Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Democrat-Liberal, 

Partidul România Mare, Partidul Conservator, Uniunea Democrată Maghiară din România, iar 

din rândul partidelor politice neparlamentare, cărora le reveneau celelalte 5 locuri rămase 

disponibile, numai două formaţiuni politice, respectiv, Partidul Noua Generaţie-Creştin 
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Democrată şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - au întrunit condiţia impusă de 

lege, respectiv depunerea de liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe ale 

ţării. Din acest motiv, Biroul Electoral Central pentru alegerile locale din 1 iunie 2008 a fost 

constituit, în final, din 18 membrii şi nu din 21, aşa cum prevedea legea.  

Prin Hotărârea nr. 1 din 25 martie 2008, Biroul Electoral Central a adoptat 

Regulamentul de funcţionare, în conţinutul căruia au fost reglementate, în principal, 

următoarele: numărul de membrii necesar funcţionării legale a biroului, modalitatea de 

stabilire a ordinii de zi, modul de adoptare a hotărârilor, condiţiile de validitate ale acestora, 

obligativitatea aplicării lor de către toate birourile electorale din ţară şi organismele cu 

atribuţii în materie electorală, modalitatea de aducere a acestora la cunoştinţa publică, precum 

şi stabilirea momentului din care acesta îşi încetează activitatea. 

În cadrul activităţii sale, Biroul Electoral Central a adoptat un număr total de 300 de 

hotărâri dintre care 22 au fost, nemijlocit, de interpretare a legii, iar restul de aplicare a 

dispoziţiilor acesteia. Hotărârile de interpretare au vizat, în general, aspecte referitoare la 

documentele care însoţesc candidaturile, listele de candidaţi depuse de organizaţiile 

cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, procedura de acreditare, modalitatea de 

completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii formaţiunilor 

politice, stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul pentru depunerea 

contestaţiei, stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, programul de monitorizare 

şi informare a opiniei publice şi a reprezentanţilor mass-media asupra prezenţei la vot şi a 

rezultatelor parţiale etc. 

Asociaţia Pro Democraţia a solicitat instituirea obligativităţii ca urna mobilă să poată fi 

folosită doar în cazul în care cererea alegătorului de a vota prin intermediul acesteia este 

însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale care să ateste că starea de 

sănătate a solicitantului este de natură să îl împiedice să se deplaseze, precum şi interzicerea 

explicită a accesului în cabinele de vot cu aparate ce înregistrează imagini. În acest sens, 

Biroul Electoral Central a hotărât ca cererea scrisă formulată de alegătorii care solicită 

exercitarea dreptului de a vota prin utilizarea unei urne speciale, potrivit art 87 din Legea nr 

67/2004 să fie însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte 

că persoanele respective sunt netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate. De 

asemenea, s-a hotărât interzicerea accesului în cabinele de vot cu orice fel de aparatură de 

înregistrare sau de preluare de imagini în vederea asigurării caracterului secret şi liber 
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exprimat al votului. De asemenea, prin Hotărârea nr. 83 din 19 mai 2008 s-a stabilit ca 

membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare să înştiinţeze alegătorii că, odată cu 

predarea documentului de identitate, au obligaţia să predea şi aparatele de înregistrare sau 

preluare de imagini, pe care le au asupra lor, urmând ca acestea să le fie restituite după 

exercitarea votului. La intrarea în fiecare secţie de votare trebuia afişată această înştiinţare. 

(Hotărârea nr 41 din 24 aprilie 2004.) 

La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Biroul Electoral Central a emis, în 

temeiul art. 37 alin. (2) al Legii nr. 67/2004, un număr de 4 acreditări pentru observatori 

străini şi 9 acreditări pentru delegaţii mass-media străini. (ANEXA nr. 8) 

 În cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la data de 1 iunie 2008, Biroul Electoral 

Central a fost sesizat cu un total de 70 de contestaţii cu privire la activitatea desfăşurată de 

birourile electorale de circumscripţie judeţene. Dintre acestea, 22 de contestaţii au fost 

admise, celelalte fiind respinse ca inadmisibile sau nefondate. 

În turul doi de scrutin al alegerilor, ce a avut loc la data de 15 iunie 2008, Biroul 

Electoral Central a fost sesizat cu 20 de contestaţii privind activitatea birourilor electorale de 

circumscripţie judeţeană sau activitatea sa. Dintre acestea, 7 contestaţii au fost admise, 

celelalte fiind  respinse ca inadmisibile sau nefondate. 

Pentru turul doi de scrutin a fost adoptată Hotărârea nr. 135 din 6 iunie 2008 care 

prevede modalitatea de înscriere a candidaturilor pe buletinul de vot şi modelul proceselor 

verbale de constatare a rezultatelor alegerilor. 

Prin Hotărârea nr 131 din 4 iunie 2008, Biroul Electoral Central a stabilit ca în cazul în 

care, la primul tur de scrutin, niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea voturilor 

valabil exprimate, iar pe locul doi s-au clasat mai mulţi candidaţi care au obţinut acelaşi 

număr de voturi (balotaj), turul al doilea de scrutin se desfăşoară între candidatul clasat pe 

primul loc şi toţi candidaţii aflaţi pe locul doi, la balotaj. 

În perioada de funcţionare, Biroul Electoral Central a fost sesizat  cu un număr record 

(peste 120) de cereri de anulare a alegerilor atât pentru primul tur cât şi pentru  cel de-al 

doilea tur de scrutin. Astfel, acesta a emis un număr de 51 de hotărâri cu privire la cererile de 

anulare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008. 

Dintre aceste hotărâri, 2 au fost de admitere a cererilor de anulare, dispunându-se repetarea 

primului tur de scrutin al alegerilor la data de 15 iunie 2008, iar celelalte au fost de 
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respingere: 29 pentru nefondarea motivelor sau pentru lipsa calităţii procesuale active şi 20  

pentru că au fost tardiv formulate. (ANEXA nr. 9.) 

Cele două cereri de anulare a alegerilor desfăşurate la data de 1 iunie 2008, admise de 

Biroul Electoral Central au vizat Circumscripţia Electorală nr. 37 din comuna Ştefăneştii de 

Jos şi Circumscripţia Electorală nr. 39 din comuna Vidra, judeţul Ilfov. În ambele cazuri, s-a 

dispus anularea primului tur de scrutin al alegerilor, din data de 1 iunie 2008, şi repetarea 

acestuia la data de 15 iunie 2008. 

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 143 din 6 iunie 2008 prin care s-a dispus 

anularea alegerilor din Circumscripţia Electorală nr. 39, comuna Vidra, judeţul Ilfov a fost 

atacată la Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost cerută anularea sa. Curtea de Apel Bucureşti a 

respins cererea ca fiind rămasă fără obiect, deoarece judecarea acesteia a avut loc după 

desfăşurarea alegerilor din 15 iunie 2008. 

 De asemenea, Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 145 din 7 iunie 2008, prin care 

a fost respinsă cererea de anulare a alegerilor din 1 iunie 2008 din Circumscripţia Electorală 

nr. 29, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu a fost atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

care a trimis cauza spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti, având termen la data 

de 10 septembrie 2008.  Motivele invocate de PD-L Organizaţia Judeţeană Giurgiu şi de PD-L 

Organizaţia locală Iepureşti au fost următoarele: mutarea buletinelor de vot ale unui candidat  

dintr-un pachet în altul; participarea în secţia de votare a unor persoane străine la numărarea 

voturilor; înregistrarea unui anumit număr într-o primă numărare a buletinelor nule, iar după o 

altă numărare găsirea a încă 5 buletine, diminunându-se numărul de voturi ale candidatului 

Ceauşu Constantin Laurenţiu (PD-L). După ce au fost numărate buletinele de vot a rezultat 

faptul că trebuie organizat un al doilea tur de scrutin, dar după intervenţia primarului în 

funcţie s-a anunţat că Păunescu Gheorghe a câştigat cu 2 voturi faţă de candidatul PD-L;  

încetinirea în mod intenţionat de către preşedintele biroului secţiei de votare a procesului de 

votare pentru ca la aceasta să participe cât mai puţini cetăţeni; au fost refuzate persoanele care 

au solicitat accesul în cabina de vot cu însoţitor, preşedintele secţiei de votare nu a aprobat 

deplasarea urnei speciale pentru un număr de 40 de solicitări; reprezentanţii PD-L şi PNL au 

fost forţaţi să părăsească sala fără a mai putea participa la întocmirea şi semnarea proceselor 

verbale de constatare a rezultatelor alegerilor. Biroul Electoral Central a considerat că probele 

administrate în cauză nu conturează existenţa unei fraude electorale în desfăşurarea procesului 

de votare şi stabilire a rezultatului alegerilor care să fie de natură a modifica distribuirea 
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mandatelor şi a respins cererea de anulare a alegerilor desfăşurate la 1 iunie 2008 în această 

circumscripţie. 

După desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor, la data de 15 iunie 

2008, Biroul Electoral Central a emis un număr de 71 de hotărâri cu referire la cererile de 

anulare a acestor alegeri. O singură hotărâre a fost de admitere, celelalte fiind de respingere a 

cererilor ca nefondate, tardive sau pentru lipsa calităţii procesuale active a celor care au depus 

cererea. (ANEXA nr. 10) 

Biroul Electoral Central a admis prin Hotărârea nr. 222 din 17 iunie 2008 cererea de 

anulare a alegerilor din turul doi de scrutin desfăşurate la 15 iunie 2008 în Circumscripţia 

Electorală nr. 75, comuna Sascut, judeţul Bacău şi a dispus repetarea acestora la data de 29 

iunie 2008. Hotărârea a fost contestată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la data de 24 iunie 

2008. Această instanţă a trimis cauza spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti, 

fiind respinsă ca neîntemeiată.  

În urma desfăşurării turul doi de scrutin, la data de 15 iunie 2008, în două comune, 

Arcani, judeţul Gorj şi Poeni, judeţul Teleorman, s-a creat situaţia de egalitate de voturi între 

candidaţi. În consecinţă, Biroul Electoral Central a decis, prin Hotărârea nr. 258 din 18 iunie 

2008, organizarea turului trei de scrutin al alegerilor pentru respectivele comune. 

Un caz aparte îl reprezintă Hotărârea de interpretare nr. 205 emisă de Biroul Electoral 

Central la data de 16 iunie 2008, prin care s-a dispus ca, în condiţiile organizării celui de-al 

doilea tur de scrutin pentru funcţia de primar, între primii doi clasaţi, dacă unul dintre ei 

decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi ales, după tipărirea 

buletinelor de vot, biroul electoral de circumscripţie îl va declara primar pe celălalt candidat. 

Aceasta a fost contestată la Curtea de Apel Iaşi şi anulată, la data de 30 iunie 2008. Decizia 

Curţii de Apel Iaşi este una firească având în vedere că, prin Hotărârea nr. 205, Biroul 

Electoral Central a încălcat principiul alegerii directe a autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

Hotărârea de interpretare nr. 205/16.06.2008 a fost dată ca urmare a situaţiei create în 

comuna Voineşti din Circumscripţia Electorală nr. 24 Iaşi, unde unul dintre candidaţii la 

funcţia de primar, calificat pentru turul doi al alegerilor a decedat în ziua alegerilor, respectiv 

15 iunie 2008. În această circumscripţie alegerile s-au desfăşurat, practic fără respectarea 

legii, deoarece conform art. 97 alin. (5) „la al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii 
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clasaţi pe primele două locuri, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj”. La data 

respectivă capacitatea de folosinţă şi, implicit, capacitatea de exerciţiu a candidatului decedat 

încetaseră, astfel încât nu mai putea fi considerat un contracandidat. În această situaţie, Biroul 

Electoral Central ar fi putut să constate nulitatea turului doi de scrutin al alegerilor şi 

organizarea unui alt tur doi de scrutin între următorii doi candidaţi, care nu întruniseră 

majoritatea voturilor valabil exprimate, respectându-se  astfel prevederile legii şi caracterul 

direct al alegerilor. 

Conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea nr. 1 din 25 martie 2008 a Biroului Electoral 

Central, acesta adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul se exprimă 

deschis şi poate fi numai „pentru” sau „împotrivă”. Două dintre hotărârile Biroului Electoral 

Central, respectiv Hotărârea nr. 42 din 24 aprilie 2008 şi Hotărârea nr. 66 din 8 mai 2008, au 

avut opinii separate, ambele exprimate de reprezentantul Partidului Naţional Liberal, care a 

votat împotrivă. 

Hotărârile pronunţate au vizat interpretarea art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „împotriva soluţiei date de biroul 

electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului 

Bucureşti se poate face contestaţie la biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv 

la biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, iar împotriva soluţiei date de 

biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau de biroul electoral de circumscripţie a 

municipiului Bucureşti se poate face contestaţie la Biroul Electoral Central; soluţia dată 

asupra contestaţiei este definitivă.”.    

Biroul Electoral Central s-a pronunţat în sensul că soluţionarea contestaţiilor se face 

numai la nivelul a două grade de jurisdicţie, situaţie impusă, de altfel, şi de celeritatea 

parcurgerii procedurilor electorale.  

Prin opiniile separate, reprezentantul Partidului Naţional Liberal a dat o altă 

interpretare dispoziţiilor acestui articol în sensul existenţei unui triplu grad de jurisdicţie 

pentru soluţionarea contestaţiilor, ultima instanţă a cărei hotărâre este definitivă fiind Biroul 

Electoral Central, care trebuie să urmărească şi să asigure respectarea şi aplicarea corectă a 

dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării.  
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Biroul Electoral Central şi-a încetat activitatea la data publicării rezultatelor finale ale 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în Monitorul Oficial al României, 

nr. 502 din 3 iulie 2008, Partea I. 

 

III.3 Birourile electorale ale secţiilor de votare 

 

Organizarea secţiilor de votare s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 13 din 

Legea nr. 67/2004, în localităţile urbane, câte o secţie de votare la 1.000 - 2.000 de locuitori, 

în comune, câte o secţie de votare la 500 - 2.000 de locuitori (de regulă în fiecare sat). În 

anumite situaţii s-au organizat secţii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populaţie 

de până la 500 de locuitori (spre exemplu, acolo unde distanţa până la satul reşedinţă de 

comună este mai mare). 

 Locaţiile în care au funcţionat secţiile de votare, respectiv birourile electorale, sunt 

asigurate în mare parte de unităţile de învăţământ (aproximativ 75%, respectiv 7 % în 

grădiniţe, creşe, cămine de copii, 59,5% în şcoli primare, 9% în licee, colegii, grupuri şcolare, 

0,5 % în unităţi de învăţământ superior)  şi de cultură (aproximativ 14% în cămine culturale, 

case de cultură, centre şi cluburi).  

 De asemenea, au mai fost organizate secţii de votare în sediile unor servicii publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale altor instituţii publice, precum şi în cele ale 

administraţiei publice locale (aproximativ 3,5% în localuri ale primăriilor şi consiliilor 

locale), în centre şi unităţi sportive (aproximativ 1,5%), precum şi în localuri ale unor 

societăţi comerciale, regii autonome, etc. (aproximativ 1,5%). În general, se constată o 

tendinţă de scădere a numărului de spaţii adecvate exercitării dreptului de vot, ca urmare a 

retrocedării unor imobile către proprietarii de drept, precum şi din alte motive. 

La nivel naţional, pentru primul tur de scrutin, au fost organizate un număr de 17.304 

secţii de votare, după cum urmează: 5.871 secţii de votare în municipii, din care un număr de 

1.181 secţii de votare sunt organizate în sectoarele municipiului Bucureşti; 1.572 secţii de 

votare în oraşe şi 9861 secţii de votare în comune. După municipiul Bucureşti, numărul cel 

mai mare de secţii de votare a fost înregistrat în judeţele Bihor, Iaşi şi Prahova. 



 
 

36

Pentru alegerile din 1 iunie 2008 au fost organizate în judeţul Alba 79 de 

circumscripţii electorale, în Arad 79, în Argeş 103, în Bacău 94, Bihor 102, Bistriţa Năsăud 

63, Botoşani 79, Braşov 59, Brăila 45 de circumscripţii electorale, în Constanţa 71, Caraş 

Severin 78, Călăraşi 56, Cluj 82, Covasna 46, Dîmboviţa 90, Dolj 112, Galaţi 64, Giurgiu 55, 

Gorj 71, Harghita 68, Hunedoara 69, Ialomiţa 66, Iaşi 98, Ilfov 40, Maramureş 76, Mehedinţi 

66, Mureş 103, Neamţ 83, Olt 112, Prahova 105, Satu Mare 65, Sălaj 62, Sibiu 65, Suceava 

115, Teleorman 98, Timiş 99, Tulcea 52, Vaslui 87, Vrancea 74 şi Vîlcea 90. 

Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, a fost suplimentat numărul secţiilor de votare cu 

câte două secţii de votare în comunele Ştefăneşti şi Vidra (judeţul Ilfov) şi câte o secţie de 

votare în comunele Ştefăneşti (judeţul Argeş) şi Tărlungeni (judeţul Braşov).  De asemenea, 

au mai fost amenajate noi secţii de votare în localităţile: Podul Iloaiei, Ciurea şi Leţcani din 

jud Iaşi. În total, pentru cel de-al doilea tur de scrutin, au fost organizate un număr de 8661 de 

secţii de votare. 

 Cel de-al doilea tur de scrutin s-a organizat în 183 de oraşe şi municipii, cele mai 

multe fiind în judeţele Vâlcea şi Prahova, câte 9 în fiecare dintre acestea. În Prahova au fost 

61 de circumscripţii locale unde s-au organizat noi alegeri în data de 15 iunie 2008 (2 

municipii, 7 oraşe şi 52 de comune).  În Bacău şi Suceava al doilea scrutin s-a desfăşurat în 

peste 50 de circumscripţii, în Mehedinţi în 42 de circumcripţii, aici fiind organizate 201 secţii 

de votare. Şi în Caraş Severin s-a desfăşurat al doilea tur de scrutin în 41 de localităţi între 

care municipiul Reşita, Băile Herculane, Oraviţa, Oţelu Roşu.  

 În judeţele Timiş şi Maramureş au fost câte 39 de circumscripţii, în Galaţi 37 de 

circumscripţii (în 34 de comune, 2 municipii – Galaţi şi Tecuci şi 1 oraş – Târgu Bujor), în 

Alba 35, în Satu Mare şi Argeş 34 (în Câmpulung Muscel, Curtea de Argeş, Ştefăneşti, 

Costeşti şi 30 de comune), Arad 32, Constanţa 31 precum şi Neamţ, Dîmboviţa şi Vrancea 

câte 30 de circumscripţii, în Giurgiu  22 de circumscripţii şi în Gorj în 45 de circumscripţii 

electorale (6 oraşe şi 39 comune). 

 În Vrancea, turul doi de scrutin s-a desfăşurat în municipiul Focşani, oraşul 

Mărăşeşti şi 28 de comune. 

 În Hunedoara şi Sibiu, turul II a avut loc în 23 de localităţi, în Călăraşi şi Bistriţa 

Năsăud în 25 de localităţi, în Ialomiţa 26 de localităţi, Tulcea în 3 de oraşe (Babadag, Isaccea 

şi Măcin) şi 25 de comune, în Braşov în 29 de localităţi, în Vaslui în 41 de localităţi. 
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 În Dolj, turul al doilea s-a desfăşurat în 54 de localităţi acestea fiind: Calafat, Filiaşi,  

Bechet, Afumaţi, Almăj, Amărăştii de Jos, Bârca, Bistreţ, Botoşeşti Paia, Brabova, Braloştiţa, 

Bucovăţ, Calopăr, Carpen, Catane, Cârna, Celaru, Cerăt, Cernăteşti, Ciupercenii Noi, 

Coşoveni, Desa, Dobreşti, Gângiova, Întorsura, Leu, Lipov, Măceşul de Jos, Melineşti, 

Mischii, Pleşoi, Rojişte, Robăneşti, Argetoaia, Bratovoieşti, Cioroiaşi, Sadova, Seaca de 

Pădure, Şimnicu de Sus, Tălpaş, Teasc, Vela, Dobroteşti, Teslui, Scăieşti, Ghindeni, Valea 

Stanciului, Izvoare, Galicea Mare, Goicea, Vârtop, Dioşti, Caraula, Verbiţa. 

 În judeţul Braşov s-au desfăşurat alegeri pe data de 15 iunie 2008 în 2 municipii 

(Făgăraş şi Săcele), 3 oraşe (Predeal, Zărneşti şi Victoria) şi 24 de comune.  

 În judeţul Alba s-a organizat al doilea tur de scrutin pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale în 35 de circumscripţii după cum urmează: 1 municipiu 

(Municipiul Aiud), 5 oraşe (Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Ocna Mureş şi Zlatna) şi 29 de  

comune. 

 În judeţul Mureş au fost constituite 176 de secţii de votare în 38 de circumscripţii, 

fiind cinci oraşe unde alegătorii s-au  prezentat în turul al doilea şi anume în: Sighişoara, 

Ludeş, Iernut, Târnăveni şi Ungheni.   

 În Sălaj, Biroul Electoral Judeţean a informat că turul al II lea a avut loc în 34 de 

comune şi 3 oraşe (Jibou, Cehu Silvaniei şi Şimleu Silvaniei) fiind amenajate 173 de secţii de 

votare şi tipărite 100.00 de buletine de vot. 

 În Bihor, turul al II lea s-a organizat în 2 municipii (Beiuş şi Marghita) şi 46 de 

comune, în Olt au fost 48 de localităţi, mai precis 6 oraşe şi 42 comune.  

 În judeţul Harghita au avut loc alegeri în data de 15 iunie 2008 în 16 circumscripţii 

electorale şi anume la: Gheorgheni, Topliţa, Băile Tuşnad, Bălan, Vlăhiţa şi în 11 comune. 

Prin Hotărârea nr. 258 din 18 iunie 2008, Biroul Electoral Central a hotărât 

organizarea celui de-al treilea tur de scrutin între candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj în 

comuna Arcani, jud. Gorj şi în comuna Poieni jud. Teleorman pe data de 29 iunie 2008. 

 Potrivit Hotărârii nr. 75 din 15 mai 2008 emisă de BEC privind normele tehnice de 

completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare, 

după numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie, separat, 

pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, precum şi pentru preşedintele 
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consiliului judeţean câte un proces verbal, în două exemplare. 

Birourile electorale de circumscripţie locală au păstrat ştampilele secţiilor de votare şi 

celelalte materiale necesare votării pentru al doilea tur de scrutin, acolo unde a fost cazul, 

conform prevederilor Hotărârii BEC nr. 91/2008. 

Deoarece au fost semnalate numeroase situaţii în care, după depunerea proceselor 

verbale de centralizare a rezultatelor votării, o parte din birourile electorale de circumscripţie 

comunală, orăşenească sau municipală au arhivat la instanţele competente documentele şi 

materialele votării (inclusiv ştampilele biroului de circumscripţie), Biroul Electoral Central a 

hotărât în unanimitate ca, în astfel de cazuri, certificatul doveditor al alegerii consilierilor 

locali respectiv, a primarilor să poată fi ştampilat cu ştampila biroului electoral de 

circumscripţie judeţeană. 

Birourile electorale de circumscripţie din cele şase sectoare din Capitală şi-au încetat 

activitatea după eliberarea certificatului doveditor al alegerii primarului general, iar birourile 

electorale de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală după caz, şi-au încetat 

activitatea după eliberarea certificatului doveditor al alegerii consilerilor locali şi primarului. 
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IV. ROLUL AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE ÎN 

ORGANIZAREA ALEGERILOR 
 

 

Activităţile desfăşurate de către Autoritatea Electorală Permanentă cu ocazia alegerilor 

pentru desemnarea autorităţilor administraţiei publice locale din luna iunie 2008 au urmărit, în 

principal, asigurarea condiţiilor corespunzătoare de organizare şi desfăşurare a acestora, 

precum şi aplicarea unitară, în limita competenţelor, a dispoziţiilor legale în materie. 

În conformitate cu competenţele prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dispoziţiile Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a Legii nr. 

67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Hotărârii nr. 2/2007 a Parlamentului României privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, precum şi 

celelalte acte normative de punere în executare a legilor mai sus menţionate, au fost vizate cu 

prioritate următoarele obiective: 

a) monitorizarea şi controlul activităţilor privind pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor specifice perioadei electorale; 

b) îndrumarea şi instruirea personalului autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii 

în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, a persoanelor care pot deveni membri ai 

birourilor electorale, precum şi informarea alegătorilor; 

c) colaborarea cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului electoral. 

Autoritatea Electorală Permanentă în colaborare cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative (M.I.R.A.) a elaborat şi a supus aprobării Guvernului o serie de proiecte de 

acte normative necesare organizării şi bunei desfăşurări a alegerilor locale. Astfel, au fost 

elaborate proiectele de hotărâre de Guvern nr. 266/2008, nr. 268/2008 şi Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 32/2008. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă împreună 

cu  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a asigurat personalul tehnic auxiliar 

necesar funcţionării Biroului Electoral Central.  
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În scopul întocmirii corecte a listelor electorale permanente şi a listelor electorale 

complementare, Autoritatea Electorală Permanentă a colaborat cu Inspectoratul Naţional 

pentru Evidenţa Persoanelor, Centrul Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor şi Oficiul Român Pentru Imigrări. Totodată, Autoritatea Electorală 

Permanentă a cooperat cu Institutul Naţional de Statistică în privinţa achiziţionării 

programelor informatice folosite la alegeri, cât şi pentru testarea acestora. 

Discuţiile şi dezbaterile ocazionate de alegerile locale, contactul permanent cu 

reprezentanţii principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul electoral au contribuit la întărirea 

rolului Autorităţii Electorale Permanente în organizarea procesului electoral, la recunoaşterea 

acesteia ca autoritate competentă în domeniu, dovadă fiind solicitările scrise sau telefonice cu 

tematică electorală, inclusiv din ziua alegerilor, la primul şi al doilea tur de scrutin, prin care 

unii cetăţeni sau instituţii publice au cerut lămuriri şi opinii cu privire la aplicarea unor 

prevederi legale controversate din domeniul electoral. 

 

IV.1 Monitorizarea asigurării logisticii electorale 

 

În scopul asigurării unor condiţii corespunzătoare exercitării dreptului de vot, 

Autoritatea Electorală Permanentă a demarat, la nivelul întregii ţări, acţiuni de monitorizare şi 

control al activităţilor de pregătire şi organizare a scrutinului pentru desemnarea autorităţilor 

administraţiei publice locale. În acest sens, au fost avute în vedere, în principal, activităţile 

privind asigurarea fondurilor necesare realizării logisticii electorale, amenajării şi dotării 

sediilor birourilor electorale şi ale secţiilor de votare, privind realizarea operaţiunilor de  

numerotare şi delimitare a circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare, cele referitoare 

la realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne şi cabine, ştampile, tuşiere, 

panouri, indicatoare etc), precum şi monitorizarea modului de păstrare a acestora între 

perioadele electorale. 

În acest scop, a fost realizată o „Listă de verificare” prezentată în ANEXA nr. 11, cu 

ajutorul căreia se poate realiza monitorizarea, la nivel local, a majorităţii aspectelor ce privesc 

domeniul electoral. Componenta logistică a acestor verificări permite încadrarea unităţii 

administrativ-teritoriale, din punct de vedere al numărului de locuitori, de alegători (cetăţeni 

români şi cetăţeni ai statelor membre ai Uniunii Europene), precum şi al numărului de secţii 

de votare organizate. 

Totodată, prin intermediul listei de verificare au fost consemnate o serie de aspecte 

privind logistica electorală, cum ar fi: numărul, dimensiunile şi tipul cabinelor de vot şi al 
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urnelor „fixe” şi speciale, procentul de reutilizare a acestora, locaţiile şi condiţiile de 

depozitare; documentare foto care evidenţiază starea logisticii electorale; prevederea 

fondurilor necesare organizării procesului electoral în bugetul autorităţilor administraţiei 

publice locale; prevederea unor atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral în sarcina persoanelor încadrate la autorităţile administraţiei publice locale 

responsabile; tipologia locaţiilor utilizate pentru organizarea secţiilor de votare; evidenţierea 

modului de asigurare a condiţiilor în localurile secţiilor de votare în ceea ce priveşte spaţiul 

necesar, materialele de logistică electorală, asigurarea pazei şi protecţiei, inclusiv existenţa 

planurilor de evacuare, de pază, a dotărilor PSI; identificarea măsurilor necesare, respectiv 

evidenţierea propunerilor privind buna desfăşurare a alegerilor. 

Aspectele constatate prin intermediul listelor de verificare au fost centralizate şi 

analizate, desprinzându-se următoarele concluzii:  

- majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale au prevăzut în bugetul 

unităţilor administrativ-teritoriale sumele necesare pentru asigurarea logisticii 

electorale şi a condiţiilor normale de desfăşurare a procesului electoral; 

- dotările logistice pot fi refolosite la scrutinul pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale din iunie 2008 (în procent de 80-90%); 

- cabinele de vot sunt confecţionate îndeosebi din schelet metalic sau material 

lemnos, iar urnele fixe şi cele mobile sunt confecţionate, de regulă, din material 

lemnos (plăci PFL, PAL, placaj). În general, atât cabinele, cât şi urnele sunt 

voluminoase, grele, dificil de manipulat şi ocupă la depozitare un spaţiu 

semnificativ;  

Lista unităţilor administrativ-teritoriale verificate din punct de vedere al logisticii 

electorale este prezentată în ANEXA nr. 12. Astfel, au fost efectuate verificări în judeţele 

Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, 

Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, 

Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiş, 

Tulcea, Vrancea. 

În primul tur de scrutin, pentru cele patru 4 categorii de buletine de vot utilizate, 

respectiv pentru alegerea primarilor, a consilierilor locali, a preşedinţilor consiliilor judeţene 

şi a consilierilor judeţeni, au fost tipărite 80.655.504 buletine de vot. Hârtie necesară 

confecţionării buletinelor de vot a fost asigurată prin Administraţia Naţionala a Rezervelor de 

Stat. În acest sens, au fost distribuite instituţiilor prefectului peste 1.781 tone hârtie. Numărul 

paginilor pentru fiecare din cele 4 tipuri ale buletinelor de vot a rezultat potrivit numărului de 
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candidaţi înscrişi în competiţia electorală în fiecare din circumscripţiile electorale, fiind 

cuprins în general între 4 şi 16 pagini/buletinul de vot. Având în vedere cantitatea foarte mare 

de hârtie necesară calitatea acesteia a fost acceptabilă. Astfel, a fost utilizată hârtie „de ziar” 

având grosimea de 48,8 grame/mp. Se poate constata că, modalitatea actuală de confecţionare 

a buletinelor de vot necesită o cantitate impresionantă de hârtie, iar pe de altă parte 

imprimarea acestora generează costuri ridicate. Se impune analizarea oportunităţii modificării 

modelului buletinului de vot, a designului acestuia şi a tipului de hârtie utilizată pentru 

confecţionare.  

În general, nu au fost semnalate probleme deosebite legate de achiziţionarea la timp a 

materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare (tuşiere, tuş, ceară, hârtie, 

lipici, sfoară, dosare, etc.) sau privind modul de confecţionare a ştampilelor de control 

necesare desfăşurării activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Principalele 

probleme semnalate au fost cele referitoare la numărul necesar de ştampile cu menţiunea 

„VOTAT”.  

Astfel, deşi au fost achiziţionate 90.000 de ştampile la nivel naţional, în condiţiile în 

care au fost organizate 17.285 secţii de votare, a fost semnalat faptul că în mai multe secţii de 

votare nu existau decât două sau trei ştampile cu menţiunea „VOTAT”. O altă problemă a fost 

generată de faptul că tuşul de pe ştampile, datorită numărului mare de buletine de vot, nu 

asigura imprimarea pe toate buletinele, astfel încât să rezulte clar opţiunea alegătorului, 

această situaţie conducând la anularea unui număr relativ mare de buletine de vot. Urmărirea 

modului de asigurare a fondurilor necesare procesului electoral şi a realizării eşalonate, din 

timp, a logisticii necesare s-a realizat prin intermediul filialelor regionale ale Autorităţii în 

colaborare cu direcţiile de specialitate.  Totodată, în perioada 22-28 mai 2008, o echipă de 

specialişti din cadrul Autorităţii Electorale Permanente s-a deplasat la consiliile judeţene şi 

instituţiile prefectului din judeţele Alba şi Sibiu. Acţiunile desfăşurate au avut drept scop 

sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea atribuţiilor acestora din 

domeniul electoral, asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate în cadrul procesului 

electoral, îmbunătăţirea modalităţilor de estimare şi elaborare a bugetelor de cheltuieli şi a 

asigurării fondurilor necesare.  
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IV.2 Informare, îndrumare electorală şi control 

 

În ansamblul activităţilor desfăşurate pentru pregătirea alegerilor locale, acţiunile de 

instruire şi informare a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul 

electoral, precum şi operaţiunile de tipărire şi distribuire în judeţe, prin intermediul 

instituţiilor prefectului, a unor publicaţii cu conţinut electoral au ocupat o pondere deosebită.  

În acest sens, în cadrul Autorităţii Electorale Permanente au fost realizate următoarele 

materiale de informare: 20.000 pliante de informare a cetăţenilor români cu drept de vot, 

conţinând principalele informaţii referitoare la procedurile şi modalitatea de vot; 20.000 

pliante de informare a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene cu drept de vot (cu 

domiciliul/reşedinţa în România), conţinând principalele informaţii referitoare la procedurile 

şi modalitatea de vot; 26.000 afişe de popularizare a scrutinului pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale; 26.000 de broşuri în limba română conţinând actele normative 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Ghidul preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; 5000 de broşuri conţinând actele normative privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale în ediţie bilingvă (română/maghiară); 2000 de 

broşuri conţinând actele normative privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

în ediţie trilingvă (română/franceză/engleză). 

Pentru a putea pune la dispoziţia cetăţenilor, membrilor birourilor electorale şi a altor 

autorităţi publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor toate datele şi 

informaţiile  necesare, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat instituţiilor prefectului 

din judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti, o situaţie centralizată privind numerotarea şi 

delimitarea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare, datele de contact ale birourilor 

electorale, inclusiv arondarea alegătorilor la secţiile de votare potrivit domiciliului acestora. 

După colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor solicitate acestea au fost postate pe site-

ul instituţiei, astfel încât să se asigure consultarea lor de către toate persoanele interesate. De 

asemenea, în cadrul instituţiei au fost documentate şi redactate numeroase răspunsuri la 

sesizările primite de la cetăţeni, partide politice, organizaţii neguvernamentale, precum şi de 

la instituţii ale administraţiei publice locale referitoare la diferite aspecte ale organizării şi 

desfăşurării alegerilor locale. 

O componentă importantă a activităţii de pregătire a alegerilor locale din iunie 2008 a 

fost aceea de îndrumare electorală şi control. În acest sens s-au derulat activităţi într-un număr 

de 29 localităţi din 9 judeţe, verificându-se modul în care s-a desfăşurat procesul electoral în 6 
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municipii reşedinţă de judeţ, 10 municipii, 7 oraşe şi 6 comune. Totodată, s-a verificat modul 

în care au fost întocmite listele electorale permanente de către 9 direcţii judeţene de evidenţa 

persoanelor şi 17 servicii publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor. 

Controalele efectuate au învederat faptul că majoritatea autorităţilor administrative au 

respectat prevederile Legii nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

atât în ceea ce priveşte întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente, cât şi 

asigurarea logistică a birourilor electorale cu materialele necesare procesului electoral. 

De asemenea, s-a constatat că personalul cu atribuţii în domeniul electoral, în marea sa 

majoritate, are pregătirea juridică şi cunoştinţele necesare în acest domeniu, observându-se o 

implicare responsabilă a factorilor de conducere la nivelul instituţiilor cu atribuţii în procesul 

electoral, în special monitorizarea acestuia de către instituţia prefectului. 

Verificările efectuate în teren au scos în evidenţă preocuparea primarilor pentru 

amenajarea localurilor secţiilor de votare şi dotarea acestora. S-a reţinut, de asemenea, din 

discuţiile purtate cu persoanele implicate în organizarea procesului electoral utilitatea 

broşurilor de legislaţie electorală tipărite de Autoritatea Electorală Permanentă şi în special, 

Ghidul preşedinţilor secţiilor de votare. 

La serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor şi birourile judeţene de 

administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor s-a constatat, de asemenea, o mai 

mare preocupare pentru acurateţe în întocmirea listelor electorale permanente şi a copiilor 

listelor electorale. Este de remarcat modul în care formaţiunile judeţene ale Oficiului Român 

pentru Imigrări au colaborat cu primarii localităţilor pentru întocmirea listelor electorale 

complementare. 

Cu ocazia activităţilor de îndrumare electorală şi control, s-au constatat anumite 

deficienţe, unele dintre ele persistând în timp, de natură a provoca disfuncţionalităţi în 

desfăşurarea procesului electoral. În acest sens, este de precizat că în unele localităţi listele 

electorale permanente nu au fost întocmite conform prevederilor legale datorită faptului că nu 

toate imobilele au numere administrative (poştale). În aceste situaţii, ele au fost întocmite în 

ordinea alfabetică a denumirii străzilor şi în ordinea alfabetică a numelui alegătorilor fără a se 

ţine cont de ordinea numerelor de imobil, aspecte semnalate în municipiile Giurgiu, 

Târgovişte, Focşani, şi Baia Mare. 

Sunt cazuri în care primarii nu au predat exemplarul al doilea al listelor electorale 

permanente la judecătoria care arondează localitatea, aşa cum s-a întâmplat în comunele Jucu 

şi Apahida şi oraşul Huedin din judeţul Cluj. 
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De asemenea, nu toţi primarii au dovedit o preocupare constantă pentru actualizarea 

exemplarului doi al listelor electorale permanente aflat la primării, întrucât nu au desemnat o 

persoană anume să opereze actualizările listelor, situaţii constatate în oraşul Pogoanele şi 

comuna Scutelnici din judeţul Buzău, municipiile Dej şi Turda din judeţul Cluj şi oraşul 

Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 

S-a constatat că există cazuri de încălcare a prevederilor art.13 lit. a) şi b) din Legea 

nr.67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte numărul 

de alegători repartizaţi pe o secţie de votare. Astfel, în urma controalelor efectuate, au fost 

identificate secţii de votare cu peste 2000 alegători în municipiul Zalău (19 secţii), municipiul 

Turda (3 secţii), municipiul Dej (3 secţii) şi municipiul Constanţa (16 secţii).  

Discuţiile purtate în timpul activităţilor de control cu persoanele cu atribuţii în 

organizarea alegerilor din instituţiile prefectului şi primării au relevat o serie de greutăţi în 

selecţionarea candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi de locţiitor al birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, în multe cazuri personalul selecţionat neavând pregătirea juridică 

necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege pentru aceste funcţii. 

Controalele efectuate au evidenţiat faptul că, în special în mediul rural, locurile de 

afişaj electoral stabilite prin dispoziţii ale primarilor erau amplasate în imediata apropiere a 

secţiilor de votare fiind necesară dezafectarea acestora cu 24 ore înainte de deschiderea 

urnelor (de exemplu:  com. Călugăreni, jud. Giurgiu, oraşul Vălenii de Munte, jud. Prahova şi 

com. Jucu, jud. Cluj). 

Activităţile de îndrumare electorală şi control desfăşurate au relevat preocuparea 

insuficientă a autorităţilor cu atribuţii în domeniul electoral pentru informarea sistematică şi 

cuprinzătoare a electoratului asupra prevederilor legislaţiei electorale, a drepturilor 

alegătorilor, a sistemului electoral românesc, activitate care se desfăşoară, de obicei, în 

apropierea datei alegerilor. 

Atât deficienţele constatate cât şi măsurile propuse pentru remedierea acestora au fost 

aduse la cunoştinţa factorilor responsabili cu organizarea alegerilor din unităţile 

administrative controlate, pe bază de proces-verbal, fixându-se, totodată, termene precise de 

remediere a lor.  

Rezultatele controalelor şi măsurile propuse au fost consemnate în note transmise 

imediat instituţiilor prefectului din judeţele unde au avut loc acţiunile de control, pentru 

informarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor potrivit competenţlor ce le revin. 

În cadrul Autorităţii Electorale Permanente s-a elaborat cadrul juridic necesar pentru 

efectuarea schimbului de informaţii cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, 
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Centrul Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi 

Oficiul Român Pentru Imigrări, în scopul întocmirii corecte şi la termenele stabilite în Legea 

nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a listelor electorale 

permanente şi a listelor electorale complementare, prin întocmirea de protocoale cu toate 

instituţiile menţionate. 

În contextul cooperării în vederea asigurării bunei desfăşurări a alegerilor din 1 şi 15 

iunie 2008, reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente au avut întrevederi şi au purtat 

discuţii cu conducerea acestor instituţii pe tema principalelor lipsuri şi neajunsuri constatate 

cu ocazia controalelor efectuate la instituţiile cu atribuţii în domeniul electoral. 

Astfel, au fost analizate o serie de probleme rezultate din controalele efectuate dintre 

care menţionăm: 

- delimitarea secţiilor de votare întrucât, în multe cazuri, aceasta s-a făcut în mod 

eronat folosindu-se criteriul numărului de alegători pe secţii de votare şi nu 

numărul de locuitori pe secţia de votare, aşa cum prevede art. 13 din Legea nr. 

67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- nerespectarea, în unele localităţi,  în special municipii şi oraşe, a numărului maxim 

de alegători pe secţia de votare prevăzut de lege, depăşindu-se acest număr; 

exemplificăm cu judeţul Bacău - 28 de secţii, judeţul Galaţi - 74 de secţii, judeţul 

Tulcea - 29 de secţii, judeţul Sălaj - 18 secţii, municipiul Bucureşti - 34 secţii de 

votare; 

- dificultăţile generate de întocmirea listelor electorale permanente datorită lipsei 

numerelor administrative de la unele imobile (în special blocuri) în marile 

localităţi urbane; astfel, în municipiile Târgovişte, Târgu Jiu şi Giurgiu, listele 

electorale permanente au fost întocmite pe străzi în ordine alfabetică dar, în 

continuare, nu s-a respectat ordinea numerelor străzii, alegătorii fiind trecuţi în 

ordine alfabetică, indiferent de numărul imobilului în care locuiesc; 

- existenţa unui mare număr de cărţi de identitate expirate şi cărţi de alegător 

nedistribuite, motiv pentru care se impune şi în viitor mediatizarea acestor aspecte 

prin intermediul cotidianelor judeţene sau al posturilor de radio şi televiziune 

locale, întrucât aceste categorii de persoane nu-şi vor putea exercita drepturile de 

vot cu ocazia alegerilor; 

- situaţia din comuna Bradu, jud. Argeş, unde au fost eliberate cărţi de identitate 

pentru mai multe persoane la acelaşi domiciliu, care este de fapt sediul unei 

fundaţii, aspect sesizat recent conducerii Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa 
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Persoanelor; în urma discuţiilor avute cu conducerea Inspectoratului Naţional 

pentru Evidenţa Persoanelor şi a Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor 

de Date privind Evidenţa Persoanelor au fost emise dispoziţii comune pentru 

înlăturarea disfuncţionalităţilor şi neajunsurilor constatate de Autoritatea 

Electorală Permanentă, iar în situaţiile care au depăşit competenţele a fost sesizat 

Biroul Electoral Central pentru a rezolva aspectele în cauză pe bază de hotărâri 

conform legii.  

Controalele şi măsurile iniţiate de către Autoritatea Electorală Permanentă au 

determinat pe primarii care nu-şi îndepliniseră obligaţia legală să desemneze, prin dispoziţii 

scrise, funcţionarii care să actualizeze listele electorale permanente prin radierea din cuprinsul 

acestora a persoanelor decedate, precum şi a celor care şi-au pierdut cetăţenia română sau 

drepturile electorale. 

Cooperarea, în baza protocoalelor încheiate, cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa 

Persoanelor, Centrul Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor şi Oficiul Român pentru Imigrări în vederea asigurării unor condiţii optime de 

desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, a îmbunătăţit 

substanţial acurateţea datelor conţinute în bazele de date privind evidenţa persoanelor în 

scopul întocmirii listelor electorale permanente şi a listelor complementare, conform 

prevederilor legale. 

  

IV.3 Informatică electorală 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 35/2008, Autoritatea 

Electorală Permanentă a organizat licitaţia în vederea selecţionării programelor de calculator 

necesare centralizării de către Biroul Electoral Central a rezultatelor de la alegerile 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

Prin contractul de achiziţie publică nr. 80703/25.04.2008, au fost achiziţionate 

programele de calculator pentru alegerile consiliilor locale şi judeţene (inclusiv sectoarele şi 

consiliul general al municipiului Bucureşti), precum şi pentru alegerile primarilor comunelor, 

oraşelor, municipiilor, sectoarelor, ale primarului general al municipiului Bucureşti şi ale 

preşedinţilor consiliilor judeţene. Totodată, s-a efectuat instruirea personalului de specialitate 

implicat şi s-a asigurat asistenţa tehnică de specialitate la toate circumscripţiile electorale 

judeţene, sectoarele municipiului Bucureşti şi la Biroul Electoral Central. 
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Programele informatice au fost utilizate în scopul centralizării rezultatelor de la nivelul 

circumscripţiilor electorale judeţene şi al Biroului Electoral Central, al verificării datelor 

înscrise în procesele verbale cu rezultatele alegerilor, al efectuării electronice a algoritmului 

electoral, al transmiterii securizate a datelor, respectiv în proiectarea statisticilor electorale. 

Pentru evitarea unor costuri inutile, la realizarea acestor programe s-a ţinut seama de 

dotările informatice existente (calculatoare, imprimante, soft-uri de aplicaţie deţinute de 

Institutul Naţional de Statistică şi folosite la alegerile anterioare la realizarea sistemului 

informatic), utilizându-se din nou procedura de scanare a proceselor verbale cu rezultatele 

alegerilor, care a permis şi realizarea unei arhive optice cu aceste documente. 

Trecerea la altă procedură de introducere a datelor, respectiv de la tastatura 

calculatoarelor, nu a fost posibilă deoarece infrastructura sistemului informatic utilizat în 

alegeri acoperă numai informatizarea circumscripţiilor electorale judeţene, respectiv a 

sectoarelor şi municipiului Bucureşti, neexistând dotările informatice necesare şi la celelalte 

birouri electorale (secţii de votare şi circumscripţii comunale, orăşeneşti şi municipale). 

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 36 din 26 martie 2008 privind unele 

măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2008, în procesul de achiziţie, Autoritatea Electorală Permanentă a 

colaborat cu Institutul Naţional de Statistică, în baza Protocolului nr. 84599/02.04.2008. 

Având în vedere experienţa Institutului Naţional de Statistică în domeniul electoral, 

colaborarea dintre cele două instituţii a avut în vedere desfăşurarea, în comun, a unor faze ale 

procedurii de achiziţie, cât şi activităţi pentru testarea programelor de calculator, astfel încât 

acestea să poată fi utilizate corespunzător în cadrul sistemului informatic al alegerilor. 

În conformitate cu prevederile legale şi atribuţiile sale, Autoritatea Electorală 

Permanentă a asigurat toate condiţiile pentru desfăşurarea întregului proces de achiziţie sub 

semnul transparenţei, informând opinia publică prin comunicate de presă cu privire la 

operaţiunile efectuate. 

Programele de calculator achiziţionate au fost certificate spre neschimbare de către 

Autoritatea Electorală Permanentă în termenul prevăzut de lege, respectiv cu 10 zile înainte 

de data alegerilor, fiind ulterior puse la dispoziţia celor trei formaţiuni politice care le-au 

solicitat. 

Programele informatice achiziţionate şi utilizate la alegerile locale din data de 1 iunie 

2008, au fost parametrizate în aşa fel încât să se asigure utilizarea lor şi la alte alegeri locale, în 

condiţiile în care nu are loc modificarea legislaţiei electorale în materie. 
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IV.4 Filialele regionale 

 

În perioada electorală, activităţile de îndrumare electorală şi control desfăşurate de 

cele 8 filiale regionale ale Autorităţii Electorale Permanente s-au intensificat, acestea 

efectuându-se pe baza unei planificări riguroase şi a unei tematici adecvate, bine stabilite. De 

asemenea, s-a dispus participarea întregului personal din cadrul filialelor la şedinţele 

comisiilor tehnice judeţene înfiinţate pe lângă instituţiile prefectului din judeţele arondate. 

Concomitent, au fost adoptate măsuri de monitorizare a activităţilor de organizare a 

alegerilor locale şi de participare la instructajele cu preşedinţii şi locţiitorii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, reprezentanţii AEP manifestând disponibilitate şi solicitudine 

în legătură cu toate problemele ridicate de aplicarea legislaţiei electorale ce au reclamat 

clarificări. 

Aspectele deosebite constatate în derularea procesului electoral au fost semnalate în 

rapoarte de activitate săptămânale, ce au fost preluate, analizate şi transmise cu operativitate 

instituţiilor publice competente să intervină pentru soluţionarea acestora: Biroul Electoral 

Central, Inspectoratul Naţional de Evidenţa Persoanelor, Centrul Naţional de Administrare a 

Datelor privind Evidenţa Persoanelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 

primăriile, în vreme ce problemele care intrau în competenţa Autorităţii Electorale 

Permanente au fost soluţionate imediat. 

 

IV.4.1 Activităţi desfăşurate 

de către Filiala Regională Bucureşti-Ilfov 

 

Reprezentanţii  filialei  şi-au desfăşurat activitatea în cadrul comisiilor tehnice judeţene, 

precum şi în calitate de personal tehnic auxiliar la circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti, 

respectiv a judeţului Ilfov. 

În perioada premergătoare votării s-a efectuat instruirea preşedinţilor birourilor 

electorale ale circumscripţiilor locale (6 în Bucureşti, corespunzător celor 6 sectoare şi 40 în 

judeţul Ilfov – 8 orăşeneşti şi 32 comunale). Totodată, a fost realizată instruirea preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare (1181, în Bucureşti, pe fiecare sector, în parte şi 

182, în Ilfov – în câte două serii, dintre care, separat, pentru cele 17 secţii de votare din oraşul 

Voluntari, unde s-au înscris cei mai mulţi alegători comunitari).  
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Toate cele 10 instruiri au fost desfăşurate cu participarea nemijlocită a reprezentanţilor 

Autorităţii Electorale Permanente din cadrul filialei regionale, ai instituţiei prefectului şi 

direcţiei judeţene de statistică. La instruirea preşedinţilor birourilor electorale de 

circumscripţie au participat şi secretarii primăriilor. 

Baza instruirilor a constituit-o „Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare”, „Îndrumarul orientativ”, întocmit de către reprezentanţii filialei împreună cu 

instituţia prefectului, precum şi materialul intitulat „Activitatea membrilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare”, elaborat de filială, de comun acord cu preşedinţii birourilor 

electorale de circumscripţie judeţeană. 

Pentru al doilea tur de scrutin s-a organizat, din nou, instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor 

preşedinţilor birourilor circumscripţiilor electorale locale şi de la secţiile de votare în cauză, la care 

au participat şi secretarii primăriilor din localităţile respective. Pentru secţiile de votare din 

localităţile Ştefăneştii de Jos şi Vidra (Sinteşti), la care s-a reluat turul I de scrutin, instruirile s-au 

făcut separat; la toate instruirile participând reprezentanţii filialei regionale, preşedintele BEJ şi 

reprezentantul Direcţiei de Statistică a Judeţului Ilfov. La fel s-a procedat şi în Bucureşti, cu 

birourile electorale participante la turul II de scrutin. 

Pentru al doilea tur de scrutin, în cele 4 secţii de votare din localitatea Ştefăneştii de Jos din 

data de 29 iunie a.c., s-a reluat instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor preşedinţilor birourilor 

circumscripţiei electorale locale şi de la secţiile de votare, la care au participat şi secretarul primăriei, 

de către reprezentanţii filialei regionale, preşedintele BEJ şi, respectiv, reprezentantul Direcţiei de 

Statistică. 

Dintre aspectele negative constatate în procesul de pregătire a alegerilor, menţionăm 

neînţelegerile apărute la nivelul biroului electoral al circumscripţiei nr. 42 a municipiului Bucureşti 

între magistraţi şi reprezentanţii unor partide politice, soldate cu demisia preşedintelui şi a locţiitorului 

acestuia, precum şi continuarea aceloraşi disensiuni cu următorul preşedinte; organizarea superficială a 

instruirilor la unele sectoare, datorită supraaglomeraţiei din sală, fapt ce a făcut ca cele expuse de 

reprezentantul INS, respectiv, completarea şi centralizarea proceselor-verbale să nu mai fie receptate, 

în mod adecvat de către toţi participanţii. 
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IV.4.2 Activităţi desfăşurate de către Filiala Regională Centru 

 

În perioada 19 aprilie-16 iunie 2008, Filiala Regională Centru a Autorităţii Electorale 

Permanente a desfăşurat un număr de 45 activităţi de îndrumare electorală şi control în cele 6 

judeţe arondate. Activităţile au avut loc în municipii – 9 (Aiud, Alba-Iulia, Blaj, Braşov, 

Miercurea Ciuc, Sebeş, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureş), în oraşe – 7 (Abrud, Baia de 

Arieş, Câmpeni, Ocna Mureş, Predeal, Teiuş, Zlatna) şi în comune – 13; totodată au fost 

verificate cele 6 Instituţii ale Prefectului şi 10 judecătorii (Aiud, Alba-Iulia, Blaj, Braşov, 

Câmpeni, Miercurea Ciuc, Sebeş, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureş). 

Cu ocazia acestor activităţi de îndrumare electorală şi control au fost descoperite o 

serie de nereguli, cele mai des întâlnite fiind următoarele: 

- listele electorale permanente şi actualizările listelor electorale permanente predate 

de Serviciile Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Populaţiei şi listele 

electorale complementare predate de Oficiul Român pentru Imigrări, serviciile 

judeţene, către autorităţile administraţiei publice locale nu erau semnate (în special 

de către primari) şi nu purtau amprenta ştampilei primăriei; 

- persoanele care operau actualizarile listelor electorale permanente şi a listelor 

complementare nu erau abilitate prin dispoziţie de primar; 

- nu se opera în mod efectiv în listele electorale permanente, modificările fie nu erau 

efectuate, fie erau consemnate în alte registre ori în pagini ataşate listelor 

electorale permanente; 

- nu era stabilit programul de consultare a listelor electorale permanente şi a listelor 

electorale complementare (dacă era cazul) de către cetăţenii unităţii administrativ-

teritoriale sau nu era afişat la avizierul primăriei; 

- un exemplar al listelor electorale permanente, al actualizărilor listelor electorale 

permanente şi al listelor electorale complementare (unde era cazul) nu a fost predat 

judecătoriei în raza căreia este arondată unitatea administrativ-teritorială. În 

general nu au fost predate actualizările listelor electorale permanente şi listele 

electorale complementare. Un caz special a fost reprezentat de judeţul Alba, unde 

s-a constatat că nicio primărie nu a depus listele enumerate mai sus, aceasta 

datorită faptului că în procesul-verbal de predare-primire Biroul Public Comunitar 

Judeţean de Evidenţă a Populaţiei Alba a precizat că un exemplar rămâne în 
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păstrarea autorităţilor administraţie publice locale, iar al doilea  exemplar va fi pus 

la dispoziţie cetăţenilor spre consultare; 

- la primirea exemplarelor listelor electorale permanente, ale actualizărilor listelor 

electorale permanente şi ale listelor electorale complementare (unde era cazul) 

judecătoriile nu au verificat dacă sunt semnate de către toate persoanele expres 

prevăzute de lege şi poartă amprenta ştampilelor autorităţilor administraţiei publice 

implicate; 

- locuri de afişaj se aflau în imediata apropiere sau în vecinătatea secţiilor de votare. 

Având în vedere constatările activităţilor de control şi îndrumare electorală efectuate, 

Filiala Regională Centru a solicitat luarea de măsuri în vederea remedierii deficienţelor 

descoperite, în funcţie de situaţia concretă. Cele mai multe măsuri au privit: 

- semnarea şi ştampilarea de către autorităţile administraţiei publice locale (în 

special de către primari) a listelor electorale permanente şi a actualizărilor listelor 

electorale permanente predate de Serviciile Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Populaţiei şi a listelor electorale complementare predate de Oficiul 

Român pentru Imigrări, serviciile judeţene; 

- emiterea unei dispoziţii de primar prin care să fie desemnate persoanele abilitate să 

opereze actualizările în listele electorale permanente şi în listele complementare; 

- operarea în mod efectiv a modificărilor în listele electorale permanente; 

- stabilirea unui program de consultare a listelor electorale permanente şi a listelor 

electorale complementare (dacă era cazul) de către cetăţenii unităţii administrativ-

teritoriale şi afişarea acestuia la avizierul primăriei; 

- predarea de urgenţă la judecătoria în raza căreia este arondată unitatea 

administrativ-teritorială a unui exemplar al listelor electorale permanente, al 

actualizărilor listelor electorale permanente şi al listelor electorale complementare 

(dacă era cazul) acolo unde nu au fost depuse. În cazul judeţului Alba, s-a solicitat 

instituţiei prefectului şi Biroului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Populaţiei Alba să comunice de îndată autorităţilor administraţie publice locale 

eroarea existentă in procesul-verbal de predare-primire şi obligativitatea predării 

de urgenţă a celui de-al doilea exemplar la judecătorii, 

- verificarea de către primării la primirea exemplarelor listelor electorale 

permanente, ale actualizărilor listelor electorale permanente şi ale listelor 

electorale complementare (dacă era cazul) a existenţei semnăturilor tuturor 
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persoanele expres prevăzute de lege şi a amprentei ştampilelor autorităţilor 

administraţiei publice implicate; 

- sprijinirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea 

îndepărtării materialelor de propagandă electorală, conform prevederilor art.78, 

alin. (3) din Legea nr. 67/2004, în cazul în care locurile de afişaj se aflau în 

imediata apropiere sau în vecinătatea secţiilor de votare. 

 

IV.4.3 Activităţi desfăşurate 

de către Filiala Regională Sud Muntenia 

 

Pentru evaluarea stadiului de pregătire şi organizare a activităţilor pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008, personalul Filialei Regionale Sud 

Muntenia a desfăşurat activităţi specifice la Instituţia Prefectului, Serviciul Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor, Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor, Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor, primării de 

municipii, oraşe şi comune, din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova şi Teleorman. 

 Conform dispoziţiilor legale, Birourile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date 

împreună cu Serviciile de Evidenţa Persoanelor au tipărit şi difuzat, în două exemplare, listele 

electorale permanente pentru toate localităţile, cu precizarea expresă către primari ca unul din 

exemplare să fie predat judecătoriei care arondează localitatea. 

Situaţia controalelor efectuate la primării, pe judeţe, se prezintă astfel: 

 
Judeţul Municipii Oraşe Comune 
Argeş 2 2 9 

Călăraşi 1 1 1 
Dâmboviţa 1 3 16 

Giurgiu - 1 2 
Ialomiţa 1 2 - 
Prahova 1 6 2 

Teleorman 2 - 1 
Total 8 15 31 

 
 

Obiectivele controlului au vizat nivelul şi calitatea îndeplinirii de către autorităţile 

administraţiei publice a atribuţiilor pe linie electorală cu privire la: 
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- existenţa si actualizarea listelor electorale permanente conform art.16 din Legea 

nr.67/2004 ; 

- condiţiile de păstrare a listelor electorale permanente de către secretarul unităţii 

administrativ-teritoriale conform art. 26 din Legea nr.35/2008; 

- comunicările către judecătorie privind modificările survenite în listele electorale 

permanente, conform Legii nr. 35/2008;  

- întocmirea si actualizarea listelor electorale complementare conform O.U.G. 

20/2008; 

- semnarea listelor electorale permanente de către persoanele abilitate conform 

art.16 din Legea nr.67/2004; 

- asigurarea condiţiilor de păstrare a materialelor de logistică electorala conform 

Legii nr.67/2004; 

- desemnarea persoanelor care să opereze modificările în listele electorale 

permanente; 

- delimitarea secţiilor de votare din cadrul circumscripţiei electorale; 

- stabilirea prin dispoziţie a primarului a locurilor speciale pentru afişaj electoral, 

conform art. 76 din Legea nr. 67/2004; 

În urma verificărilor efectuate, dar şi din discuţiile purtate cu reprezentanţii 

instituţiilor menţionate, au rezultat următoarele deficienţe: 

- la trei dintre judeţele pe raza cărora au fost efectuate controale s-a constatat că 

există secţii de votare cu peste 2000 de alegători arondaţi, situaţia prezentându-se 

astfel: 3 municipii, 2 oraşe şi o comună, conform tabelului de mai jos: 

 
Circumscripţie 

Judeţeană 
Judeţul 

 
Localitate 

 
Nr. 

circumscripţiei
Secţia de 

votare 
Nr. 

alegători 
      

3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 12 2023 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 20 2138 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 21 2011 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 32 2032 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 33 2025 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 35 2118 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 36 2064 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 37 2115 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 38 2093 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 55 2005 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 56 2003 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 57 2036 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 58 2278 
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Circumscripţie 
Judeţeană 

Judeţul 
 

Localitate 
 

Nr. 
circumscripţiei

Secţia de 
votare 

Nr. 
alegători 

3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 59 2081 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 60 2026 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 67 2078 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 72 2001 
3 ARGEŞ MUN. PITESTI 1 81 2004 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 4 2248 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 5 2567 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 6 2105 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 10 2245 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 11 2249 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 12 2265 
3 ARGEŞ MUN. CAMPULUNG 2 13 2905 
3 ARGEŞ ORAS STEFANESTI 6 2 2761 
3 ARGEŞ ORAS STEFANESTI 6 3 3569 
3 ARGEŞ COM. BASCOV 13 2 2479 

12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 3 2140 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 9 2345 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 11 2454 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 13 2692 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 14 2279 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 15 2172 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 18 3476 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 20 2293 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 21 2760 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 22 2735 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 23 2568 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 24 2775 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 25 2187 
12 CĂLĂRAŞI MUN. CALARASI 1 32 2339 
23 IALOMIŢA ORAS AMARA 4 4 2020 

 

Echipa de control a recomandat conducerii primăriilor identificarea de noi spaţii 

pentru ca numărul cetăţenilor arondaţi la o secţie de votare să se încadreze în limitele 

prevăzute de lege, iar pentru buna desfăşurare a turului II al alegerilor locale, la secţiile de 

votare la care se depăşeşte numărul de 2000 de alegători, să se suplimenteze numărul 

cabinelor de vot şi al ştampilelor cu inscripţia „VOTAT”. 

- nu a fost transmis un exemplar din listele electorale permanente judecătoriei pe a 

cărei rază teritorială se află localitatea, fapt consemnat la comunele Bughea de Jos, 

Godeni, Bradu, Schitu Goleşti şi Cetăţeni, din judeţul Argeş şi la oraşul Băicoi din 

judeţul Prahova; 
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- la multe din primăriile verificate, nu era nominalizată persoana cu atribuţii în 

materie electorală, care să opereze modificările în listele electorale permanente; 

acest fapt a dus la îngreunarea activităţii de control, deoarece documentele 

solicitate se aflau la diverse persoane din cadrul primăriei, iar în unele cazuri au 

fost întâlnite diferite acte neluate în evidenţă în registrul de intrări-ieşiri 

documente; 

- majoritatea primăriilor controlate, cu precădere în mediul rural nu au un document 

oficial din care să reiasă o evidenţă clară a logisticii electorale. În multe cazuri, 

chiar dacă procentul de reutilizare a logisticii este de peste 80%, s-a constatat că 

aceasta este confecţionată din materiale greu de manipulat şi de asamblat şi care 

necesită un spaţiu apreciabil pentru depozitare, după desfăşurarea procesului 

electoral; 

- deficienţele constatate la primării au avut la bază, în general, comunicarea 

defectuoasă între primar, secretar şi personalul tehnic auxiliar, cu precădere în 

perioada verificărilor de după declanşarea campaniei electorale. 

 

IV.4.4 Activităţi desfăşurate de către  

Filiala Regională Sud-Vest Oltenia 

 

 În cadrul Filialei Regionale Sud-Vest Oltenia, cu ocazia alegerilor locale din iunie 

2008, au fost desfăşurate activităţi de îndrumare electorală şi control la sediul următoarelor 

primării din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea: primăria oraşului Potcoava şi 

primăria comunei Icoana (în data de 08.04.2008), primăria municipiului Băileşti şi 

S.P.C.L.E.P. Băileşti (în data de 14.04.2008), primăria comunei Argetoaia şi la primăria 

comunei Butoieşti (în data de 16.04.2008), primăria comunei Aninoasa şi primăria comunei 

Plopşoru (în data de 21.04.2008), primăria oraşului Turceni şi primăria comunei Borăscu (în 

data de 07.05.2008), primăria comunei Brastavăţu, primăria comunei Vădastra, primăria 

comunei Drăgoieşti si primăria comunei Voiceşti (în data de 16.05.2008), primăria comunei 

Vişina, primăria oraşului Corabia (în data de 19.05.2008), primăria comunei Orlea, primăria 

comunei Urzica, primăria comunei Vădăstriţa, primăria comunei Ştefan cel Mare, primăria 

comunei Ianca (în data de 20.05.2008), primăria oraşului Calafat, primăria comunei Poiana 

Mare, primăria comunei Desa, primăria comunei Ciupercenii Noi (în data de 21.05.2008), 

primăria comunei Moţăţei, primăria comunei Unirea, primăria comunei Cetate, primăria 

comunei Maglavit (în data de 22.05.2008), primăria comunei Galicea Mare, primăria comunei 
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Giubega (în data de 23.05.2008), primăria oraşului Rovinari, primăria comunei Negomir, 

primăria comunei Slivileşti, primăria comunei Bolboşi (în data de 26.05.2008), primăria 

comunei Burila Mare, primăria comunei Devesel, primăria comunei Hinova (în data de 

27.05.2008), primăria comunei Izvoru Bîrzei, primăria comunei Bîlvăneşti, primăria comunei 

Cireşu, primăria comunei Podeni (în data de 28.05.2008), primăria comunei Iloviţa, primăria 

comunei Dubova, primăria comunei Şviniţa (în data de 29.05.2008), primăria comunei 

Teleşti, primăria comunei Ciuperceni, primăria comunei Cîlnic şi primăria comunei Malovăţ 

(în data de 30.05.2008).  

Cu ocazia controalelor efectuate, s-au constatat următoarele nereguli: 

- primăria oraşului Potcoava nu au făcut dovada transmiterii către judecătorie a 

exemplarului doi al modificărilor operate în listele electorale permanente pentru 

perioada 20.10.2007-01.03.2008; 

- primăria municipiului Băileşti nu a prezentat următoarele documente: procesul verbal 

de predare-primire a listelor electorale permanente pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European, adresa de înaintare către judecătorie a 

exemplarului doi al listelor electorale permanente pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European, adresa de înaintare către judecătorie a 

exemplarului doi al modificărilor operate în listele electorale permanente pentru 

perioada 01.09.2007-20.10.2007, adresa de înaintare către judecătorie a exemplarului 

doi al modificărilor operate în listele electorale permanente pentru perioada 

20.10.2007-01.03.2008; 

- primăria comunei Butoieşti nu a transmis Judecătoriei Strehaia exemplarul doi al 

modificărilor operate în listele electorale permanente pentru perioada 20.10.2007-

01.03.2008; 

- primăria comunei Plopşoru nu a prezentat următoarele documente: comunicarea către 

judecătorie a exemplarului doi al modificărilor operate în listele electorale permanente 

pentru perioada 20.10.2007-01.03.2008, comunicarea către judecătorie a exemplarului 

doi al listelor electorale permanente pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi nici procesul verbal de predare-primire al acestora; 

- primăria comunei Aninoasa nu a făcut dovada comunicării către judecătorie a 

exemplarului doi al listelor electorale permanente pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

- primăria oraşului Turceni nu a prezentat următoarele documente: comunicarea către 

judecătorie a exemplarului doi al modificărilor operate în listele electorale permanente 
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pentru perioada 20.10.2007-01.03.2008, comunicarea către judecătorie a exemplarului 

doi al listelor electorale permanente pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

- primăria comunei Borăscu nu a prezentat următoarele documente: comunicarea către 

judecătorie a exemplarului doi al modificărilor operate în listele electorale permanente 

pentru perioada 20.10.2007-01.03.2008,comunicarea către judecătorie a exemplarului 

doi al listelor electorale permanente pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

- primăria comunei Brastavăţu nu a prezentat procesul verbal de predare-primire a 

actualizărilor şi nici adresa de înaintare a exemplarului doi către judecătoria Corabia; 

- la nivelul comunei Brastavăţu există o listă electorală complementară şi cuprinde un 

cetăţean comunitar, dar lista nu a fost pusă la dispoziţie şi nici procesul verbal de 

predare-primire; 

- primăria Vădastra nu a putut face dovada comunicării exemplarului doi al actualizărilor 

către judecătoria Corabia şi a comunicării exemplarului doi al listelor electorale 

permanente către judecătoria Corabia; 

- primăria Vişina nu a comunicat judecătoriei Corabia exemplarul doi al actualizărilor; 

- primăria Orlea nu a comunicat judecătoriei Corabia exemplarul doi al actualizărilor; 

- primăria Vădăstriţa nu a putut face dovada comunicării exemplarului doi al listelor 

electorale permanente către judecătoria Corabia; 

- la nivelul localitatilor arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Calafat există un număr de 51 de cărţi de alegător nedistribuite din care 9 în 

municipiul Calafat; 

- la nivelul municipiului Calafat şi a comunelor arondate există un numar de 697 acte de 

identitate expirate la data de 31.03.2008; 

- primăria Poiana Mare nu a putut face dovada primirii sau depunerii actualizărilor 

listelor electorale permanente către judecătorie şi nici dovada existenţei acestora la 

sediul primăriei; 

- primăria Desa nu a putut face dovada primirii sau depunerii exemplarului doi al listelor 

electorale permanente către judecătoria Calafat; 

- primăria Desa nu a prezentat procesul verbal de primire a actualizărilor la listele 

electorale permanente şi nici adresa cu care a fost depus exemplarul doi la judecătoria 

Calafat; 
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- primăria Moţăţei nu a făcut dovada comunicării către judecătoria Calafat a exemplarului 

2 al listelor electorale permanente; 

- primăria Moţăţei nu a transmis judecătoriei Calafat exemplarul doi al listelor electorale 

complementare; 

- primăria Galicea Mare nu a făcut dovada comunicării către judecătoria Băileşti a 

exemplarului doi al actualizărilor la listele electorale permanente; 

- primăria Galicea Mare nu a făcut dovada comunicării către judecătoria Băileşti a 

exemplarului doi al listelor electorale permanente; 

- la nivelul oraşului Rovinari şi a comunelor Dubova, Ilovăţ, Hinova, comunei Brastavăţu 

există liste electorale complementare; exemplarul doi al liste electorale complementare 

a fost transmis judecătoriilor; 

- la nivelul municipiului Băileşti exista un număr de 93 cărţi de alegător nedistribuite; 

- la nivelul oraşului Turceni exista un număr de 28 cărţi de alegător nedistribuite; 

- la nivelul comunei Cireşu exista un număr de 3 de cărţi de alegător nedistribuite; 

- la nivelul comunei Podeni exista un număr de 4 de cărţi de alegător nedistribuite; 

- la nivelul comunei Hinova exista un număr de 5 de cărţi de alegător nedistribuite; 

- la nivelul comunei Izvorul Bîrzei exista un număr de 7 de cărţi de alegător nedistribuite; 

- la nivelul comunei Malovăţ exista un număr de 6 de cărţi de alegător nedistribuite; 

- au fost identificaţi cetăţeni cu drept de vot care în actul de identitate la rubrica domiciliu 

au trecută doar denumirea comunei sau a oraşului. 

Cu ocazia organizării celui de-al doilea tur de scrutin, activităţile de îndrumare 

electorală şi control au fost reluate la sediile următoarelor primării din judeţele Olt, Dolj şi 

Gorj: primăria comunei Berleşti, primăria comunei Stejari, primăria comunei Logreşti (în data 

de 04.06.2008); primăria comunei Hurezani, primăria comunei Licurici, primăria comunei 

Stoina (în data de 05.06.2008), primăria comunei Vârtop şi primăria comunei Bucovăţ (în 

data de 09.06.2008); primăria comunei Izvoare, primăria comunei Bistreţ şi primăria comunei 

Gura Padinii (în data de 10.06.2008); primăria comunei Tia Mare, primăria comunei Băbiciu, 

şi primăria comunei Scărişoara (în data de 11.06.2008). 

Dintre deficienţele constatate în urma controalelor efectuate, menţionăm următoarele: 

- în comuna Bucovăţ nu existau persoane desemnate prin fişa postului sau dispoziţia 

primarului să facă operaţiuni în listele electorale permanente, urmând ca primarul 

acestei comune să desemneze o persoană în acest scop şi să facă dovada 

desemnării; 
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- la primăria Stoina nu a fost prezentat procesul verbal de predare-primire a listelor 

electorale permanente; 

- la nivelul comunei Logreşti existau liste electorale complementare, exemplarul doi 

al listei electorale complementare nu a fost transmis judecătoriei Târgu Cărbuneşti; 

- la primăria Băbiciu nu au fost prezentate următoarele documente: procesul verbal 

de predare-primire a listelor electorale permanente, listele electorale permanente, 

şi nici dovada comunicării către judecătorie a exemplarului doi a actualizărilor 

listelor electorale permanente pentru perioada 20.10.2007-01.03.2008; 

- la primăria Bistreţ nu au fost prezentate următoarele documente: procesul verbal 

de predare-primire a actualizărilor listelor electorale permanente pentru perioada 

20.10.2007-01.03.2008, şi nici dovada comunicării către judecătorie a 

exemplarului doi al actualizărilor; 

- la nivelul comunei Tia Mare existau liste electorale complementare, exemplarul 

doi al listei electorale complementare nu a fost transmis judecătoriei Corabia; 

- au fost identificaţi cetăţeni cu drept de vot care în actul de identitate la rubrica 

domiciliu au trecută doar denumirea comunei sau a oraşului. 

 

IV.4.5 Activităţi desfăşurate 

de către Filiala Regională Sud-Est 

 

Prezenţa reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente în componenţa Comisiei 

tehnice din judeţele arondate filialei regionale sus menţionate a permis cunoaşterea 

problemelor apărute în organizarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale şi 

acordarea, în timp util, a sprijinului şi îndrumării electorale necesare autorităţilor cu atribuţii 

în organizarea alegerilor. 

În calitate de membru al Comisiei tehnice a judeţului Galaţi, reprezentantul Autorităţii 

Electorale Permanente din cadrul Filialei Regionale Sud-Est, a participat, săptămânal, la 

videoconferinţele organizate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu prefecţii, 

pe tema organizării alegerilor. Cu această ocazie, s-au obţinut informaţii cu privire la: 

- măsurile dispuse la nivel central pentru organizarea în bune condiţii a scrutinului; 

- sarcinile trasate instituţiilor şi autorităţilor locale implicate în procesul electoral; 

- acţiunile desfăşurate la nivel local, în judeţele arondate filialei, pentru organizarea 

scrutinului; 

- problemele întâmpinate de autorităţile locale şi modul de soluţionare a acestora; 



 61

- măsurile concrete dispuse la nivel local de reprezentanţii Guvernului în teritoriu. 

În perioada premergătoare desfăşurării scrutinului din data de 1 iunie 2008, personalul 

Filialei Regionale Sud-Est a participat la acţiuni de instruire ale preşedinţilor şi locţiitorilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate de birourile electorale de circumscripţie 

judeţeană din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea. 

Graficul participării reprezentanţilor Filialei Regionale Sud - Est la acţiunile de instruire 

a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale secţiilor de votare, 

organizate de birourile electorale de circumscripţie judeţeană: 
 

NR. CRT. JUDEŢ Participare la 
instruirile preşedinţilor şi 

locţiitorilor birourilor 
electorale de 

circumscripţie 

Participare la 
instruirile preşedinţilor 
şi locţiitorilor birourilor 
electorale ale secţiilor 

de votare 

1. BRĂILA 1 4 
2. BUZĂU 1 2 
3. CONSTANŢA - - 
4. GALAŢI - 6 
5. TULCEA 1 1 
6. VRANCEA 1 1 

TOTAL  INSTRUIRI 4 14 
 

 

Graficul participării reprezentanţilor Filialei Regionale Sud - Est la acţiunile de 

instruire a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, organizate de 

birourile electorale de circumscripţie judeţeană pentru turul I şi II de scrutin: 

 

NR. 
CRT. 

JUDEŢ Participare 
instruiri 
TURUL I 

Participare 
instruiri 

TURUL II 

TOTAL 
instruiri la care au 

participat reprezentanţii 
Filialei Regionale Sud - Est

1. BRĂILA 2 2 4 
2. BUZĂU 1 1 2 
3. CONSTANŢA - - - 
4. GALAŢI 4 2 6 
5. TULCEA 1 - 1 
6. VRANCEA - 1 1 

TOTAL  INSTRUIRI 8 6 14 
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În perioada februarie - iunie 2008, personalul Filialei Regionale Sud - Est a desfăşurat 

acţiuni de informare, îndrumare electorală şi control la următoarele instituţii şi organisme 

implicate în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor: 

- instituţiile prefectului din judeţele arondate (Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea); 

- servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor din judeţele arondate 

(Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea); 

- primării din municipiile reşedinţă de judeţ (Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea); 

- primării municipale: Adjud (jud. Focşani), Rîmnicu Sărat (jud. Buzău) şi Tecuci (jud. 

Galaţi); 

- primării orăşeneşti: Ianca, Însurăţei (jud. Brăila), Tg. Bujor, Bereşti (jud. Galaţi), 

Isaccea şi Macin (jud. Tulce), Murfatlar (jud. Constanţa); 

- primării comunale din: jud. Buzău (CA. Rosetti, Cilibia, Smeeni, Ţinteşti); jud. 

Constanţa (Agigea, Castelu; N. Bălcescu, Tuzla); jud. Galaţi (Braniştea, Independenţa, 

Şendreni, Folteşti, Oancea Fîrţăneşti, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Lieşti, Iveşti, 

Frumuşiţa, Tuluceşti, Vânători, Măstăcani, Vlădeşti, Bereşti-Meria); jud. Tulcea 

(Luncaviţa, Somova, Jijila, Smârdan); jud. Vrancea (Dumbrăveni, Măicăneşti, 

Milcovul, Năneşti, Pufeşti, Vulturu); 

- birouri electorale de circumscripţie din: circumscripţia electorală judeţeană nr. 9 Brăila 

(Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila; Biroul Electoral de 

Circumscripţie Municipală nr. 1 Brăila; Biroul Electoral de Circumscripţie 

Orăşenească nr. 3 Ianca); Circumscripţia electorală judeţeană nr. 10 Buzău (Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău; Biroul Electoral de Circumscripţie 

Municipală nr. 1 Buzău; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 19 CA. 

Rosetti; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 26 Cilibia; Biroul Electoral de 

Circumscripţie comunală nr. 76 Ţinteşti; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală 

nr. 72 Smeeni); circumscripţia electorală judeţeană nr. 14 Constanţa (Biroul Electoral 

de Circumscripţie Orăşenească nr. 8 Murfatlar; Biroul Electoral de Circumscripţie 

Comunală nr. 51 Nicolae Bălcescu; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 

20 Castelu; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 15 Agigea; Biroul 

Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 68 Tuzla); Circumscripţia electorală 

judeţeană nr. 18 Galaţi (Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 Galaţi; 

Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Galaţi; Biroul Electoral de 

Circumscripţie Municipală nr. 2 Tecuci; Biroul Electoral de Circumscripţie orăşenească 

nr. 4 Tg. Bujor; biroul Electoral de Circumscripţie comunală nr. 5 Barcea; Biroul 
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Electoral de Circumscripţie comunală nr. 7 Bălăşeşti; Biroul Electoral de 

Circumscripţie comunală nr. 11 Braniştea; Biroul Electoral de Circumscripţie 

comunală nr.26 Folteşti; Biroul Electoral de Circumscripţie comunală nr.27 Frumuşiţa; 

Biroul Electoral de Circumscripţie comunală nr. 32 Independenţa; Biroul Electoral de 

Circumscripţie comunală nr.35 Lieşti; Biroul Electoral de Circumscripţie comunală nr. 

37 Măstăcani; Biroul Electoral de Circumscripţie comunală nr. 56 Şendreni; Biroul 

Electoral de Circumscripţie comunală nr.58 Tuluceşti); Circumscripţia electorală 

judeţeană nr. 38 Tulcea (Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 38 Tulcea; 

Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Tulcea; Biroul Electoral de 

Circumscripţie Orăşenească nr. 3 Isaccea; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală 

nr. 27 Jijila; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 29 Luncaviţa; Biroul 

Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 4 Macin; Biroul Electoral de 

Circumscripţie Comunală nr. 45 Somova; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală 

nr. 44 Smârdan); Circumscripţia electorală judeţeană nr. 41 Vrancea; Biroul Electoral 

de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea; Biroul Electoral de Circumscripţie 

Municipală nr. 1 Focşani; Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 2 Adjud; 

Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 21 Dumbrăveni; Biroul Electoral de 

Circumscripţie Comunală nr. 36 Năneşti; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală 

nr. 32 Măicăneşti; Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 34 Milcovul; Biroul 

Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 48 Pufeşti; Biroul Electoral de Circumscripţie 

Comunală nr. 73 Vulturu); 

- judecătorii: jud. Brăila (Brăila, Însurăţei); jud. Galaţi (Galaţi şi Tecuci); jud. Buzău 

(Râmnicu Sărat). 

Dintre iregularităţile constatate cu ocazia acţiunilor de îndrumare electorală şi control 

efectuate la unităţile administrativ-teritoriale, menţionăm următoarele: 

- păstrarea necorespunzătoare a listelor electorale permanente şi/sau complementare, cu 

încălcarea prevederilor art. 221, alin. (3) din Legea nr. 67/2004 (jud. Buzău - primăria 

municipiului Buzău, primăria com. Cilibia, primăria com. CA. Rosetti; jud. 

Constanţa primăria oraşului Murfatlar, primăria com. Agigea, primăria com. Castelu, 

primăria com. Tuzla; jud. Galaţi - primăria oraşului Bereşti, primăria com. Braniştea, 

primăria com. Independenţa, primăria com. Lieşti; jud. Tulcea - primăria oraşului 

Isaccea, primăria oraşului Macin, primăria com. Luncaviţa, primăria com. Somova, 

primăria com. Smîrdan; jud. Vrancea - primăria municipiului Focşani, primăria com. 

Pufeşti, primăria com. Vulturu, primăria com. Milcovul); 
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- nesemnarea listelor electorale permanente şi/sau complementare de persoanele 

abilitate prevăzute de lege, cu încălcarea prevederilor art. 221, alin. (3) din Legea nr. 

67/2004 (jud. Buzău - primăria com. Cilibia, primăria com. CA. Rosetti; jud. 

Constanţa - primăria com. Castelu; jud. Tulcea - primăria com. Somova, primăria 

com. Smîrdan, primăria comunei Jijila; jud. Vrancea - primăria municipiului Adjud, 

primăria comunei Năneşti, primăria comunei Măicăneşti); 

- nesemnarea listelor electorale cu actualizări cuprinzând persoanele radiate şi adăugate 

(jud. Tulcea - primăria oraşului Isaccea, primăria com. Somova); 

- nesemnarea copiilor de pe listele electorale permanente de persoanele abilitate, cu 

încălcarea prevederilor art. 16 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 (jud. Constanţa - 

primăria oraşului Murfatlar, primăria com. N. Bălcescu; jud. Vrancea - primăria com. 

Pufeşti, primăria com. Vulturu, primăria com. Milcovul); 

-  nedesemnarea, de către primar, a persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în listele 

electorale permanente şi în listele electorale complementare (jud. Buzău -primăria 

com. Cilibia, primăria com. CA. Rosetti; jud. Constanţa - primăria oraşului 

Murfatlar, primăria com. Agigea, primăria com. Castelu, primăria com. Tuzla, 

primăria com. N. Bălcescu; jud. Galaţi - primăria municipiului Tecuci; jud. Tulcea - 

primăria oraşului Macin, primăria com. Luncaviţa, primăria com. Somova, primăria 

com. Jijila, primăria com. Smîrdan; jud. Vrancea - primăria com. Năneşti, primăria 

com. Dumbrăveni, primăria com. Vulturu, primăria com. Milcovul); 

- neefectuarea de operări în listele electorale permanente de către persoane autorizate (jud. 

Vrancea - primăria municipiului Adjud, primăria com. Vulturu; jud. Tulcea - primăria 

com. Luncaviţa); 

- neefectuarea de  operări în listele electorale permanente şi/sau complementare în vederea 

actualizării acestora (jud. Buzău - primăria municipiului Buzău, primăria com. 

Cilibia, primăria com. CA. Rosetti; jud. Constanţa - primăria oraşului Murfatlar, 

primăria com. Agigea, primăria com. Tuzla, primăria com. N. Bălcescu, primăria 

com. Castelu; jud. Galaţi - primăria municipiului Tecuci, primăria com. Braniştea, 

primăria com. Independenţa; jud. Tulcea - primăria oraşului Macin, primăria com. 

Smîrdan; jud. Vrancea - primăria com. Dumbrăveni); 

- nepredarea unui  exemplar din listele electorale către judecătoria competentă teritorial, pe 

bază de proces-verbal sau adresă de înaintare (jud. Constanţa - primăria com. N. 

Bălcescu; jud. Galaţi - primăria com. Braniştea; jud. Vrancea - primăria com. 

Vulturu, primăria com. Năneşti, primăria com. Măicăneşti); 
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- nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind asigurarea condiţiilor de verificare, de 

către cetăţeni, a înscrierii în listele electorale permanente (jud. Brăila - primăria 

oraşului Ianca; jud. Buzău - primăria municipiului Buzău, primăria com. Cilibia, 

primăria com. C.A. Rosetti; 

-  nerespectarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind asigurarea condiţiilor necesare consultării de către 

alegători a copiilor de pe listele electorale (jud. Buzău - primăria com. Smeeni, 

primăria comunei Ţinteşti; jud. Constanţa - primăria oraşului Murfatlar, primăria com. 

Agigea, primăria corn. Tuzla; jud. Tulcea - primăria municipiului Tulcea; jud. Vrancea 

- primăria municipiului Focşani; 

- nerespectarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind organizarea secţiilor de votare (jud. Brăila - primăria 

municipiului Brăila; jud. Buzău - primăria municipiului Buzău, primăria com. Smeeni; 

jud. Constanţa - primăria oraşului Murfatlar, primăria com. Agigea, primăria com. 

Tuzla; jud. Galaţi - primăria municipiului Galaţi, primăria com. Braniştea, primăria 

com. Independenţa, primăria com. Lieşti; jud. Tulcea - primăria municipiului Tulcea, 

primăria oraşului Macin; jud. Vrancea - primăria municipiului Focşani); 

- necunoaşterea prevederilor Hotărârii BEC nr. 89/20.05.2008 privind necesitatea 

confecţionării de urne de vot suplimentare pentru dotarea secţiilor de votare (jud. 

Brăila - primăria municipiului Brăila; jud. Galaţi - primăria oraşului Bereşti). 

Reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale (primari, secretari) au fost atenţionaţi 

cu privire la deficienţele constatate şi au fost informaţi cu privire la modalitatea de remediere 

a acestora şi la sancţiunile contravenţionale aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

 

IV.4.6 Activităţi desfăşurate 

de către Filiala Regională Vest 

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din luna iunie 2008, 

reprezentanţii Filialei Regionale Vest au desfăşurat activităţi de îndrumare şi control, instruire 

şi informare a autorităţilor şi organismelor cu atribuţii în materie electorală - primarii, 

secretarii unităţilor administrativ teritoriale, preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale, 

precum şi a altor persoane implicate în procesul electoral - candidaţi independenţi, mandatari 

financiari. De asemenea, toate solicitările primite din partea cetăţenilor cu drept de vot 

referitoare la diferite aspecte ale procesului electoral au fost tratate cu solicitudine şi fără 

întârzieri inutile.  

Reprezentanţii Filialei Regionale Vest au participat la videoconferinţele organizate de 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu prefecţii, precum şi la şedinţele Comisiei 

Tehnice Judeţene din cadrul instituţiei prefectului judeţului Caraş-Severin; 

În perioada 1 aprilie 2008-15 iunie 2008 s-au efectuat activităţi de îndrumare 

electorală şi control în următoarele localităţi: 

- în judeţul Caraş-Severin: primăria oraşului Moldova Nouă, primăria comunei 

Pojejena, primăria comunei Bozovici, primăria comunei Lăpuşnicu Mare, primăria 

comunei Bănia, primăria comunei Prigor, primăria comunei Eftimie Murgu, primăria 

comunei Naidăş, primăria comunei Socol;  

- în judeţul Timiş: primăria oraşul Ciacova, primăria oraşului Deta, primăria oraşului 

Făget, Primăria oraşului Buziaş, primăria comunei Banloc, primăria comunei Giera, 

primăria comunei Birda, primăria comunei Denta, primăria comunei Belinţ, primăria 

comunei Remetea Mare, primăria comunei Nădrag, primăria comunei Coşteiu, 

primăria comunei Victor Vlad Delamarina, primăria comunei Criciova, primăria 

comunei Fîrdea, primăria comunei Traian Vuia, primăria comunei Giulvăz, primăria 

comunei Foeni, primăria comunei Liebling, primăria comunei Jebel; 

- în judeţul Arad: primăria comunei Şiştarovăţ, primăria oraşului Ineu, primăria oraşului 

Pâncota, primăria comunei Bata, primăria oraşului Lipova, primăria oraşului Nădlac, 

primăria comunei Peregu Mare, primăria comunei Pecica, primăria comunei Păuliş, 

primăria comunei Semlac, primăria comunei Seitin, primăria comunei Vladimirescu; 

- în judeţul Hunedoara: primăria comunei Sarmisegetuza, primăria comunei Toteşti, 

primăria comunei Densuş, primăria oraşului Simeria, primăria comunei Baia de Criş, 
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primăria comunei Bretea Română, primăria oraşului Călan, primăria municipiului 

Brad, primăria comunei Vălişoara, primăria comunei Blăjeni, primăria comunei 

Ribiţa, primăria comunei Bulzeştii de Sus, primăria comunei Vaţa de Jos. 

În urma controalelor efectuate, s-au constatat următoarele nereguli: 

- nu s-a putut face dovada predării listelor electorale permanente la judecătoriile 

arondate la: primăria oraşului Pâncota, jud. Arad; primăria oraşului Ineu, jud. Arad; 

primăria comunei Toteşti, jud. Hunedoara; primăria oraşului Simeria, jud. Hunedoara; 

primăria comunei Vladimirescu, jud. Arad; primăria comunei Remetea Mare, jud. 

Timiş; primăria comunei Nădrag, jud. Timiş; primăria comunei Coşteiu, jud. Timiş; 

primăria comunei Şeitin, jud. Arad, primăria comunei Giulvăz, judeţul Timiş; primăria 

comunei Foeni, jud. Timiş; primăria comunei Naidăş, jud. Caraş-Severin şi primăria 

comunei Traian Vuia, jud. Timiş; 

- în listele electorale permanente nu au fost operate modificările survenite după 

reeditarea acestora la: primăria oraşului Ciacova, jud. Timiş; primăria oraşului Deta, 

jud. Timiş; primăria oraşului Ineu, jud. Arad; primăria oraşului Lipova, jud. Arad; 

primăria comunei Şiştarovăt, jud. Arad; primăria comunei Banloc, jud. Timiş; primăria 

comunei Birda, jud. Timiş; primăria oraşului Simeria, jud. Hunedoara; primăria 

comunei Bretea Română, jud. Hunedoara; primăria oraşului Călan, jud. Hunedoara şi 

primăria municipiului Brad, jud. Hunedoara; 

- nu existau persoane desemnate să opereze în listele electorale permanente: la primăria 

comunei Şiştarovăţ, jud. Arad şi la primăria oraşului Simeria, jud. Hunedoara; 

- listele electorale permanente erau păstrate necorespunzător, respectiv nu erau păstrate 

în registru special cu file detaşabile la: primăria oraşului Ciacova, jud. Timiş; primăria 

oraşului Deta, jud. Timiş; primăria oraşului Pâncota, jud. Arad; primăria oraşului Ineu, 

jud. Arad; primăria oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin; primăria comunei 

Pojejena, jud. Caraş-Severin; primăria comunei Bozovici, jud. Caraş-Severin; primăria 

comunei Lăpuşnicu Mare, jud. Caraş-Severin; primăria comunei Bănia, jud. Caraş-

Severin; primăria comunei Prigor, jud. Caraş-Severin; primăria comunei Eftimie 

Murgu, jud. Caraş-Severin; primăria comunei Bata, jud. Arad; primăria comunei 

Şiştarovăţ, jud. Arad; primăria comunei Birda, jud. Timiş; primăria comunei Denta, 

jud. Timiş; primăria comunei Toteşti, jud. Hunedoara; primăria oraşului Simeria, jud. 

Hunedoara; primăria comunei Bretea Română, jud. Hunedoara; primăria oraşului 

Călan, jud. Hunedoara; primăria municipiului Brad, jud. Hunedoara; primăria comunei 

Vălişoara, jud. Hunedoara; primăria comunei Blăjeni, jud. Hunedoara; primăria 
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comunei Ribiţa, jud. Hunedoara; primăria comunei Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara; 

primăria comunei Vaţa de Jos, jud. Hunedoara; primăria comunei Vladimirescu, jud. 

Arad; primăria comunei Belinţ, jud. Timiş; primăria comunei Remetea Mare, jud. 

Timiş; primăria oraşului Nădlac, jud. Arad; primăria comunei Nădrag, jud. Timiş; 

primăria comunei Peregu Mare, jud. Arad; primăria comunei Pecica, jud. Arad; 

primăria comunei Păuliş, jud. Arad; primăria comunei Coşteiu, jud. Timiş; primăria 

comunei Victor Vlad Delamarina, jud. Timiş; primăria comunei Semlac, jud. Arad; 

primăria comunei Jebel, jud. Timiş; primăria comunei Foeni, jud. Timiş; primăria 

comunei Traian Vuia, jud. Timiş şi primăria comunei Fîrdea, jud. Timiş; 

- nu s-a putut face dovada predării listelor electorale complementare la judecătoriile 

arondate, după cum urmează: la primăria comunei Bata, jud. Arad; primăria comunei 

Densuş, jud. Hunedoara; primăria oraşului Călan, jud. Hunedoara; primăria 

municipiului Brad, jud. Hunedoara; primăria comunei Vladimirescu, jud. Arad; 

primăria comunei Remetea Mare, jud. Timiş; primăria comunei Nădrag, jud. Timiş; 

primăria comunei Păuliş, jud. Arad; primăria comunei Coşteiu, jud. Timiş; primăria 

comunei Victor Vlad Delamarina, jud. Timiş; primăria comunei Jebel, jud. Timiş; 

primăria comunei Foeni, jud. Timiş; primăria comunei Liebling, jud. Timiş şi la 

primăria comunei Traian Vuia, jud. Timiş; 

- nu s-au respectat prevederile art. 13 din legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare privind numărul de locuitori pentru care se organizează o 

secţie de votare la: primăria comunei Vladimirescu, jud. Arad; primăria oraşului 

Lipova, jud. Arad; primăria oraşului Deta, jud. Timiş şi primăria oraşului Buziaş, jud. 

Timiş; 

- primăria comunei Bulzeştii de Sus din judeţul Hunedoara nu a făcut propuneri pentru 

funcţia de preşedinte şi locţiitorul acestuia la Biroul electoral de circumscripţie locală; 

- nu s-au asigurat condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea de către cetăţeni a 

înscrierii în listelor electorale permanente la: primăria oraşului Lipova, jud. Arad; 

primăria comunei Şiştarovăţ, jud. Arad; primăria comunei Banloc, jud. Timiş; primăria 

comunei Nădrag, jud. Timiş; primăria comunei Coşteiu, jud. Timiş; 

Pe lângă deficienţele constatate cu ocazia acţiunilor de îndrumare electorală şi control 

efectuate la primăriile mai sus menţionate, s-au constat următoarele nereguli cu ocazia 

acţiunilor de control efectuate în comunele: Grădinari, Naidăş, Ticvaniu Mare, Lupac, Goruia, 

Vărădia, Ciclova Română, Vrani, Ciudanoviţa, Forotic, Răcăşdia, Berlişte, Ciuchici, Sasca 
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Montană şi oraşul Oraviţa din judeţul Caraş-Severin, cu privire la modul de organizare şi 

funcţionare a birourilor electorale de circumscripţie locală: 

- lipsa legislaţiei electorale (folosirea Legii nr. 67/2004, fără modificările şi 

completările ulterioare, lipsa Hotărârilor de Guvern tangente alegerilor locale din 1 

iunie 2008, şi, respectiv, a Hotărârilor Biroului Electoral Central); 

- în comuna Naidăş programul Biroului de circumscripţie a fost stabilit de luni până 

vineri, în zilele de sâmbătă şi duminică neexistând program; 

- o colaborare slabă între preşedinţii birourilor de circumscripţie şi primarii 

localităţilor; 

În urma activităţii de îndrumare electorale desfăşurate, unele nereguli au fost 

remediate imediat (schimbarea orarului, completarea şi aprofundarea legislaţiei electorale cu 

preşedinţii birourilor de circumscripţie), celelalte fiind remediate ulterior. 

În judeţul Caraş-Severin s-au efectuat acţiuni de control în comunele: Grădinari, 

Naidăş, Ticvaniu Mare, Lupac, Goruia, Vărădia, Ciclova Română, Vrani, Ciudanoviţa, 

Forotic, Răcăşdia, Berlişte, Ciuchici, Sasca Montană şi oraşul Oraviţa din judeţul Caraş-

Severin, privind dotarea secţiilor de votare din aceste localităţi, neconstatându-se nereguli, cu 

excepţia oraşului Oraviţa, unde urnele au fost confecţionate din cutii mari de carton. 

În data de 12 iunie 2008, în urma adoptării de către Biroul Electoral Central a 

Hotărârii nr. 179/12.06.2008 care dispune organizarea turului II, pentru funcţia de primar în 

comuna Rusca Montană, jud. Caraş-Severin, o echipă de specialişti din cadrul filialei s-a 

deplasat în comuna Rusca Montană pentru a lua legătura cu primarul şi cu persoanele 

implicate în organizarea alegerilor pentru buna desfăşurare a procesului electoral. 

 

IV.4.7 Activităţi desfăşurate 

de către Filiala Regională Nord-Vest 

 

Dintre activităţile efectuate de către personalul Filialei Regionale Nord-Vest din 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente în vederea organizării în condiţii optime a alegerilor 

locale, menţionăm:  

- urmărirea modului în care autorităţile publice locale au îndeplinit obligaţiile în 

legătură cu procesul electoral cu respectarea termenele prevăzute în calendarul 

electoral;  
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- participarea la instruirile cu preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale de 

circumscripţie, precum şi ale secţiilor de votare din 5 judeţe arondate Filialei 

Regionale Nord-Vest; 

- participarea în data de 27 martie la sediul tribunalului Cluj la tragerea la sorţi pentru 

desemnarea preşedintelui şi locţiitorului Biroului Electoral Judeţean nr. 13, precum şi 

preşedinţiilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie locale din judeţul 

Cluj; 

- participarea săptămânală la videoconferinţele organizate cu prefecţii pentru alegerile 

locale, precum şi la şedinţele Comisiei Tehnice Judeţene Cluj pentru alegerile 

administraţiei publice locale din 1 iunie 2008; 

- organizarea împreună cu reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia a unui seminar de 

instruire destinat reprezentanţilor partidelor politice cu atribuţii în domeniul 

finanţării, intitulat „Activitatea mandatarilor financiari din Romania”. Întâlnirea a 

avut loc la data de 8 aprilie 2008 în municipiul Cluj-Napoca, la sediul Primariei Cluj-

Napoca. La acest eveniment au participat 18 reprezentanţi din partea partidelor 

politice de la organizaţiile judetene din judeţele Cluj, Bihor, Maramureş, Bistriţa-

Năsăud şi Sălaj. 

Cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, reprezentanţii 

filialei au acordat consiliere partidelor politice şi candidaţilor independenţi cu privire la 

reglementările legale privitoare la modul de finanţare în timpul campaniei electorale, 

respectiv cu privire la modul de completare al modelului raportului detaliat al veniturilor şi 

cheltuielilor electorale, întocmirea declaraţiilor privind respectarea prevederilor legale 

prevăzute de art. 23-25 din Legea 334/2006, respectiv a plafoanelor de cheltuieli electorale 

prevăzute de art. 30 alin.2. şi întocmirea situaţiilor despre materialele de propagandă 

electorală folosite în campania electorală (art. 29 alin. 4 din Legea 334/2006).  

Având în vedere termenul scurt prevăzut de OUG 66/28 mai 2008 cu privire la 

depunerea raporturilor de venituri şi cheltuieli electorale prin intermediul prefecturilor şi al 

primăriilor s-a adus la cunoştinţa candidaţilor independenţi obligaţia prevăzută de art. 38 din 

OUG 66/2008, respectiv art. 29 alin. 4 şi art. 32 alin 1 din Legea 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. În 

acest sens, s-a înregistrat un număr de 76 rapoarte, depuse de către candidaţii independenţi 

sau mandatarii acestora.  

În perioada 19 mai 2008 – 15 iunie 2008, reprezentanţii filialei au efectuat un număr 

de 19 controale în cele 6 judeţe ale filialei, respectiv: 
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 8 controale în perioada 20 mai 2008 – 30 mai 2008:  

- în judeţul Cluj: primăriile din municipiul Turda, municipiul Dej, oraşul Huedin, 

comuna Apahida, comuna Jucu; 

- în judeţul Sălaj: primăria municipiului Zalău; 

- în judeţul Maramureş: primăria municipiului Baia-Mare; 

- în judeţul Satu Mare: primăria municipiului Satu Mare. 

- la primăriile Satu Mare, Huedin, Apahida şi Jucu listele electorale permanente deşi 

au fost puse la dispoziţia primarilor în termen, un exemplar nu a fost predat pe bază de 

proces- verbal judecătoriei; 

- la primăria municipiului Baia Mare, a municipiului Zalău, a municipiului Dej şi a 

municipiului Turda, exemplarul doi al listelor electorale permanente a fost predat 

judecătoriilor teritoriale competente; 

- la primăriile Baia Mare, Dej, Turda, Zalău, Apahida şi Jucu nu au fost desemnate, 

prin dispoziţie a primarului, persoane care să efectueze operaţiunii în listele electorale; 

- la primăria municipiului Satu Mare prin dispoziţia nr. 81/10.01.2008 a fost 

constituită o comisie formată din 22 de persoane care să opereze în listele electorale 

permanente;  

- la primăria Huedin listele electorale permanente nu au fost semnate de primar; 

- la primăria Jucu listele electorale permanente nu au fost semnate de primar şi 

secretar; 

- la primăria municipiului Turda au fost asigurate condiţiile necesare pentru 

consultarea listelor electorale permanente; 

- în comuna Jucu singurul panou de afişaj existent în comună era amplasat în curtea 

primăriei, unde funcţiona şi biroul electoral de circumscripţie;  

- în satul Apahida delimitarea celor două secţii de votare s-a făcut pe criteriul 

„ordinii alfabetice” a numelui alegătorilor. 

- la primăria Baia Mare listele electorale permanente sunt întocmite în ordinea 

alfabetică a străzilor şi a numelui alegătorilor, deoarece unor blocuri de locuinţe nu le-au fost 

acordate numere administrative (poştale); 

- au fost încălcate dispoziţiile art. 13, alin. 1, lit.a, din Legea nr. 67/2004, în 

municipiul Turda cu privire la două secţii de votare, în municipiul Zalău , cu privire la 11 

secţii de votare, iar în oraşul Huedin la o secţie de votare; 

- în municipiul Zalău un singur partid politic a solicitat copii de pe listele electorale 

permanente; 
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- în municipiul Zalău nu au fost distribuite 548 cărţi de alegător, la data de 31 

decembrie 2007; 

- în oraşul Huedin nu au fost distribuite 34 cărţi de alegător; 

- în municipiul Dej nu au fost distribuite 14 cărţi de alegător; 

- la nivelul judeţului Satu Mare există 14.596 de acte de identitate expirate; 

- în toate cele 4 judeţe controlate (Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare) prin 

dispoziţia primarului au fost delimitate secţiile de votare ale căror sedii erau stabilite în unităţi 

de învăţământ, instituţii culturale şi în instituţii publice, cu unele excepţii ( de ex. în sediul 

unor societăţi comerciale puse la dispoziţie cu titlu gratuit);  

- birourile electorale de circumscripţie aveau sediile în incinta primăriilor, 

dispunând de dotarea necesară; 

- materialele de logistică electorală erau în stare bună fiind depozitate în mod 

corespunzător la sediul primăriilor sau în localurile în care se organizează secţii de votare; 

- au fost alocate fondurile necesare pentru buna desfăşurare a procesului electoral; 

- s-a respectat programul calendaristic pentru alegerea administraţiei publice locale. 

 

 11 controale în perioada 4 iunie 2008 – 13 iunie 2008: 

- în judeţul Bistriţa Năsăud: la primăria municipiului Bistriţa, oraşului Sângeorz Băi, 

comunei Josenii Bârgăului, comunei Prundul Bărgăului şi comunei Şieu Măgheruş; 

- în judeţul Bihor: la primăria municipiului Marghita, minicipiului Beiuş, comunei 

Tăuteu, comunei Spinuş, comunei Drăgeşti şi comunei Ceica. 

- în judeţul Bihor exemplarul doi al actualizărilor listelor electorale permanente 

precum şi exemplarul doi al listelor electorale permanente pentru alegerea administraţiei 

publice locale, au fost transmise judecătoriilor în mod centralizat de serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 

- listele electorale permanente erau păstrate în registre cu file detaşabile ( în folii 

separate ) şi sunt întocmite pe localităţi, pe străzi, în ordinea numărului de imobil, iar acolo 

unde acesta nu este cunoscut – în ordine alfabetică; 

- la primăria municipiului Marghita s-a constatat că în această circumscripţie există 

4 secţii de votare care depăşesc arondarea conform legii:  

 SV 1 (CE3) - 2.146 locuitori; 

 SV 4 (CE3) - 2.385 locuitori; 

 SV 6 (CE3) - 2.235 locuitori; 

 SV 7 (CE3) - 2.115 locuitori. 
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- la primăriile comunelor Drăgeşti, Spinuş, Tăuteu, Ceica, Şieu Măgheruş nu exista 

dispoziţie prin care să fie desemnată persoana responsabilă cu operarea şi păstrarea listelor 

electorale permanente;  

- la primăria comunei Tăuteu listele electorale permanente au fost semnate de către 

primar în timpul acţiunii de control;  

- la primăria municipiului Beiuş listele electorale permanente, listele electorale 

complementare şi actualizările listelor electorale permanente nu au putut fi verificate, 

deoarece persoana desemnată prin Dispoziţia Primarului nr. 122/24.03.2008 lipsea din motive 

medicale; 

- la primăria municipiului Beiuş s-a constatat existenţa a trei secţii de votare care 

depăşeau 2000 de locuitori : 

 2.051 locuitori – secţia nr. 1;  

 2.116 locuitori – secţia nr. 4; 

 2.265 locuitori – secţia nr. 5.  

- în judeţul Bistriţa Năsăud: pe raza municipiului Bistriţa delimitarea secţiilor de 

votare s-a făcut cu respectarea dispoziţiile art. 13, alin. 1, lit.a, din Legea nr. 67/2004; listele 

electorale permanente au fost actualizate în termenul legal şi au fost întocmite şi păstrate 

conform legii, iar exemplarul doi a fost transmis către Judecătoria Bistriţa; nu existau secţii de 

votare în spaţii private, ci doar în instituţii publice: grădiniţe, şcoli, colegii; listele electorale 

complementare fiind păstrate corespunzător şi semnate; păstrarea şi gestionarea logisticii 

electorale au fost realizate în condiţiile prevăzute de lege; ştampilele cu menţiunea 

„ANULAT” şi autocolantele au fost predate cu proces-verbal către Prefectura Bistriţa Năsăud 

de către preşedinţii de circumscripţie, iar ştampilele de control şi cele cu inscripţia „VOTAT” 

au fost păstrate conform hotărârii B.E.C. de către biroul electoral de circumscripţie, pentru a fi 

redistribuite secţiilor de votare din circumscripţiile unde urma să se desfăşoare al doilea tur de 

scrutin; prin dispoziţie a primarului a fost desemnată o persoană care să opereze modificările 

în lista electorală permanentă. 

- la primăria Prundu Bârgăului listele electorale permanente au fost semnate de către 

primar în timpul acţiunii de control; copiile listelor electorale permanente au fost semnate in 

timpul controlului; copiile listelor electorale complementare au fost primite în data de 

26.05.2008 şi au fost semnate de primar şi secretar în timpul acţiunii de control; ca dovadă a 

înaintării listelor electorale permanente către Judecătoria Bistriţa a fost prezentat registrul de 

intrări-ieşiri, unde sub nr. 2462 din 17.04.2008 era înregistrată adresa de înaintare. 
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- la primăria oraşului Sângeorz Băi şi a comunelor Josenii Bîrgăului şi Şieu 

Măgheruş listele electorale permanente au fost primite de la  Biroul Judeţean de Administrare 

a Bazelor de Date (B.J.A.B.D.) Bistriţa-Năsăud în data de 15.04.2008, iar exemplarul doi 

transmis judecătoriilor teritorial competente; 

- la primăria oraşului Sângeorz Băi şi a comunelor Josenii Bîrgăului, Prundu 

Bîrgăului şi Şieu Măgheruş nu existau secţii de votare care să depăşească numărul de locuitori 

prevăzuţi de lege. 

- la primăriile comunelor Josenii Bîrgăului şi Prundul Bîrgăului listele electorale 

permanente erau întocmite pe fiecare sat, în ordine alfabetică a locuitorilor; 

- la Primăria comunei Şieu Măgheruş listele electorale permanente au fost întocmite 

în conformitate cu normele legale: pe sate, în ordinea numărului de imobil, iar unde nu există 

număr de imobil , în ordinea alfabetică a locuitorilor; 

- la Primăria comunei Şieu Măgheruş nu exista o persoană desemnată care să 

opereze în listele electorale permanente, persoana care opera în liste era primarul comunei. 

 

IV.4.8 Activităţi desfăşurate 

de către Filiala Regională Nord-Est 

 

În vederea bunei organizări a alegerilor locale din iunie 2008, reprezentanţii Filialei 

Regionale Nord-Est au desfăşurat în judeţele arondate următoarele activităţi specifice: 

 

 Verificarea modului în care instituţiile prefectului, Biroul judeţean de 

administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor şi ORI îşi îndeplinesc atribuţiile 

referitoare la respectarea calendarului electoral 

 

La solicitarea Filialei Regionale Nord-Est, la sediul instituţiilor prefectului din 

judeţele arondate au avut loc întâlniri ale reprezentantilor filialei cu autorităţile implicate în 

procesul electoral, conform următorului grafic: Iaşi (în data de 10 mai 2008); Suceava (în data 

de 13 mai 2008); Vaslui (în data de 15 mai 2008), Botoşani (în data de 20.05.2008), Neamţ 

(în data de 22 mai 2008). De asemenea, la nivelul judetului Bacău, reprezentantul Filialei 

Regionale Nord-Est a făcut parte din Comisia tehnică judeţeană Bacãu cu atribuţii în 

organizarea şi desfãsurarea alegerilor. 
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 Verificarea modului în care primariile respectă prevederile legii electorale şi 

îşi indeplinesc atribuţiile referitoare la respectarea calendarului electoral 

 

În acest sens, s-au verificat urmatoarele aspecte: 

- respectarea prevederilor legale privind listele electorale permanente si listele 

electorale complementare; 

- dispoziţia primarului de numire a unei persoane care să opereze în listele electorale 

permanente şi listele electorale suplimentare; 

- proces verbal de primire a timbrelor autocolante de la Prefect – nr. proces-verbal, 

nr. bucati (conf. HGR 269/2008 art. 2, alin. 3); 

- dosarul cu comunicări de la judecătorii privind persoanele cărora li s-au interzis 

drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă, după operare în listele 

electorale permanente şi listele electorale suplimentare, adresa de trimitere la 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor; 

- dispoziţia de delimitare şi de numerotare a secţiilor de votare, conform Legii 

67/2004 art. 15: nr. secţii de votare, secţii speciale de votare, nr. de locuitori 

arondaţi fiecărei secţii, verificarea respectării criteriului nr. maxim de locuitori 

arondaţi fiecărei secţii de votare (2000 locuitori); 

- aducerea la cunoştinţă publică prin afişare a delimitării şi numerotării secţiilor de 

votare, precum şi a numărului circumscripţiei electorale, conform pct. 17 din 

programul calendaristic din HGR 265/2008; 

- comunicarea în scris către biroul electoral de circumscripţie a numărului de 

alegători rezultaţi din listele electorale permanente, conf pct. 18 din programul 

calendaristic din HGR 265/2008; 

- emiterea dispoziţiei privind locurile speciale de afişaj electoral până la 1 mai 2008, 

(conf pct. 46 din Programului Calendaristic din HGR 265/2008, coroborat cu 

Legea 67/2004 art. 76 alin. 1) localizarea acestora şi respectarea termenului de 24 

de ore de înlăturare a afişelor electorale; 

- cereri de eliberare a copiilor după listele electorale permanente din partea 

partidelor politice în termen de 10 zile de la primirea listelor electorale 

permanente, (conf OUG 20/2008, art. 16 alin. 2); 

- procesul verbal de afişare a faptului că cetăţenii pot consulta înscrierea în listele 

electorale permanente la sediul primăriei (conf HGR 720/2000 art. 12); 
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- afişarea la sediul primariei şi la sediul birourilor sectiilor de votarea a unui 

exemplar din fiecare categorie de buletine de vot, avizat şi anulat de preşedintele 

biroului electoral de circumscripţie conf. art. 59, Legea 67/2004 republ. – termen 

25.05.2008; 

- comunicarea către biroul electoral de circumscripţie, până la data de 27 mai 2008 a 

numărului definitiv de alegători conf OUG 20/2008 art. 22 alin. 2; 

- înaintarea copiilor după listele electorale permanente şi listele electorale 

complementare, la data de 29 mai 2008, către birourile electorale ale secţiilor de 

votare, pe bază de proces verbal; 

- comunicarea către birourile electorale ale secţiilor de votare, în ce mult 24 de ore, 

a modificărilor intervenite în listele electorale permanente şi listele electorale 

complementare, conform Legii 67/2004 art. 16 alin. 8 şi către judecătorii conform 

Legii 35/2008 art. 26. alin. 11; 

- comunicarea în scris către biroul electoral de circumscripţie, până la 27 mai 2008, 

a numărului definitiv de alegători cuprinşi în listele electorale permanente, listele 

electorale complementare şi în lista suplimentară de la primar, conf art. 22, alin 2 

din Legea 67/2004 republ. corob cu pct. 16 din HGR 265/2008). 

Totodata, au fost efectuate controale la primării, serviciile publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor şi judecătoriile din regiunea arondată, pentru a constata daca au fost 

luate masurile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice pe perioada alegerilor locale. 

Au fost verificate urmatoarele primarii, servicii publice comunitare locale de evidenţă 

a persoanelor (SPCLEP) şi judecătorii: 

Nr.crt Localitate/Judet Primarie SPCLEP Judecatorie 

1 Roman/Neamt Da Da Da 

2 Tg. Neamt/Neamt Da Da Da 

3 Pascani/Iasi Da Da Da 

4 Tg. Frumos/Iasi Da Da - 

5 Moinesti/Bacau Da Da Da 

6 Buhusi/Bacau Da Da Da 

7 Tg. Ocna/Bacau (tur 2) Da Da - 

8 Bicaz/Neamt (tur 2) Da Da Da 
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Dintre abaterile şi neajunsurile constatate în urma verificărilor efectuate menţionăm 

următoarele: 

- persoanele care operau în listele electorale permanente nu aveau dispoziţie de 

operare (primăriile Roman, Târgu Neamţ, Bicaz); 

- existau persoane în listele electorale permanente şi listele electorale 

complementare cărora le lipsea seria şi numărul actului de identitate (situaţie 

întâlnită la toate primăriile verificate); 

- radierea deceselor din listele electorale permanente nu s-a efectuat conform 

prevederilor Legii 35/2008 coroborat cu HGR 720/2000 art.9 alin.1 (situaţie 

întâlnită la toate primăriile verificate); 

- comunicările de la judecătorii nu au fost operate în listele electorale permanente 

(primăriile Roman, Târgu Neamţ, Bicaz, Buhuşi, Târgu Frumos); 

- existau secţii de votare unde se depăşea numărul maxim de locuitori arondaţi 

fiecărei secţii de votare, respectiv 2000 de locuitori conform art. 13 alin. 1 lit. a din 

Legea 67/2004 republicată (Buhuşi, Tg. Frumos, Bicaz); 

- în dispoziţia de delimitare a secţiilor de votare nu era specificat numărul de 

locuitori arondaţi fiecărei secţii de votare (primariile Roman, Târgu Neamţ, Bicaz, 

Buhuşi, Moineşti, Bicaz,Târgu Frumos); 

- grefierul şef nu cunoştea prevederile legale privind păstrarea listelor electorale 

permanente (judecătoria Roman); 

- listele electorale permanente nu erau păstrate conform prevederilor legale în 

registre speciale (primăriile Roman, Târgu Neamţ, Bicaz, Buhuşi, Târgu Ocna); 

- persoana responsabilă cu comunicările privind suspendarea drepturilor electorale 

nu cunoştea termenele în care trebuie transmise hotărârile rămase definitive 

precum şi instituţiile cărora trebuie să le comunice (judecătoria Roman). 

La nivelul Regiunii Nord-Est situaţia secţiilor de votare care depăşeau  2.000 alegatori 

pe secţie era următoarea: 

 Nr. Sectii de 

votare 

Nr. alegatori 

municipii 61 13.6213 

orase 23 55.054 

comune 52 119.332 

TOTAL 136 310.599 
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În perioada anterioară şi pe timpul scrutinului electoral din iunie 2008, Filiala 

Regionala Nord-Est a verificat 30% dintre sectiile mai sus mentionate, dispunând ca măsură 

respectarea prevederilor legale de catre autorităţile publice locale, respectiv redimensionarea 

secţiilor de votare. 

 

 Sprijinirea instruirii preşedinţilor şi a locţiitorilor birourilor de circumscripţie 

comunală, orăşenească şi municipală, precum şi a preşedinţilor şi a 

locţiitorilor secţiilor de votare comunală, orăşenească şi municipală 

 

În acest sens, au fost desfăşurate acţiuni în judeţele Iaşi şi Bacău, urmărindu-se 

urmatoarele obiective: 

- respectarea atribuţiilor prevazute de legea electorală de către preşedinţii şi locţiitorii 

birourilor de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală cât şi a 

preşedinţilor şi a locţiitorilor sectiilor de votare; 

- obligativitatea respectării hotărârilor BEC de către toate birourile electorale conf art. 

37 alin. 4 din Legea 67/2004 republicată; 

- sublinierea faptul că în cazul acceptării candidaturii, aceasta să fie afişată la sediul 

biroului electoral de circumscripţie, în termen de 24 de ore, conf art. 50 alin.3 din 

Legea 67/2004 republicată; 

- accentuarea faptului că, la depunerea candidaturii, să se respecte prevederile 

Hotărârii BEC nr. 2/25.03.2008 privind documentele care însoţesc lista de candidaţi 

şi a prevederilor conf art. 42 din Legea 67/2004 republicată; 

- rămânerea definitivă a candidaturilor trebuie consemnata prin proces verbal, în 

termenele prevăzute la art. 52 alin. 1,2,5 şi 6 din Legea 67/2004 republicată, cel mai 

târziu la data de 29.04.2008, conf art. 53 din Legea 67/2004 republicată; 

- prezentarea tipurilor de liste folosite în timpul scrutinului, modul lor de utilizare, 

insistând asupra listelor electorale complementare, acestea fiind un element de 

noutate pentru aceste alegeri; 

- condiţiile în care poate fi folosită urna specială, persoanele care pot staţiona în secţia 

de votare pe parcursul votării, cu precizarea faptului ca, in cazul candidaţilor 

independenţi acestia pot asista dar nu pot avea reprezentanţi în secţia de votare; 

- precizări asupra modului de numărare a voturilor, încheierea proceselor verbale, 

întocmirea dosarelor cu rezultatele votării şi predarea acestora către birourile 

electorale de circumscripţie; 
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- prezentarea situaţiilor în care pot fi modificate copiile după listele electorale 

permanente şi listelor electorale complementare, existente la nivelul secţiilor de 

votare şi prezentarea modalităţii de întocmire a extrasului din listele electorale 

permanente şi listele electorale complementare în vederea utilizării urnei speciale. S-

a subliniat faptul ca listele suplimentare trebuie să fie completate în mod lizibil, în 

vederea scanării şi verificării de către Autoritatea Electorală Permanentă. S-a pus în 

vedere respectarea prevederilor art. 83 din Legea 67/2004, republicată. 
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V. CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

V.1 Finanţarea campaniei electorale 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă este 

autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

În vederea exercitării atribuţiilor care revin potrivit Legii nr.334/2006, Autoritatea 

Electorală Permanentă a organizat şi efectuat începând cu luna mai  acţiuni de  înregistrare a 

mandatarilor financiari desemnaţi de partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi, de înregistrare a donaţiilor 

primite în timpul campaniei electorale, de soluţionare a sesizărilor cu privire la încălcarea 

prevederilor legale.  

Potrivit art. 38 şi art. 39 din Legea nr.334/2006, mandatarii financiari sunt obligaţi, sub 

sancţiunea nevalidării mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi să depună la Autoritatea Electorală 

Permanentă în termen de 15 zile, rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale 

pentru fiecare partid politic sau candidat independent. 

Principalele date şi informaţii ce trebuie declarate şi înregistrate în evidenţa organizată la 

nivelul Autorităţii Electorale Permanente referitoare la activitatea de finanţare a partidelor şi 

alianţelor politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor 

independenţi care potrivit legii urmează să fie înscrise în registrul partidelor şi care intră în 

competenţa de control a Autorităţii Electorale Permanente, vizează în special: 

- înregistrarea mandatarilor financiari desemnaţi de partidele şi alianţele politice, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi; 

- înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de mandatarii financiari desemnaţi cu 

privire la: - donaţiile primite în timpul campaniei electorale, numărul materialelor de 
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propagandă electorală tipărite şi defalcate pe categorii, rapoartele detaliate de venituri şi 

cheltuieli care privesc desfăşurarea campaniei electorale; 

În acelaşi timp, Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea veniturilor, 

respectiv a provenienţei surselor de finanţare, precum şi încadrarea cheltuielilor în plafoanele 

stabilite prin lege pentru candidaţii la alegerile locale din anul 2008. 

De menţionat că, Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, stipulează o serie de sancţiuni în cazul nerespectării procedurilor de către 

partidele şi alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a 

candidaţilor independenţi precum şi a mandatarilor financiari care potrivit art. 26 alin.(4) răspund 

solidar cu partea în cauză. În această situaţie, Autorităţii Electorale Permanente îi revine sarcina 

de a verifica şi constata abaterile, de a încheia acte de control şi de a aplica sancţiuni. 

În campania electorală pentru alegerile locale din iunie 2008 au fost înscrise un număr de 

26 partide politice, 20 uniuni, 14 alianţe electorale şi 4297 candidaţi independenţi. 

Constatări şi concluzii privind îndeplinirea de către participanţii la alegerile locale a 

obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electoral 

Conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale şi a Hotărârii de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 334/2006, evidenţa operaţiunilor financiar contabile vizând veniturile şi 

cheltuielile efectuate de candidaţii la alegerile locale desfăşurate în anul 2008, în cadrul 

campaniei electorale, trebuie ţinută de un mandatar financiar desemnat de partidul sau alianţa 

politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numai după înregistrarea sa 

oficială la Autoritatea Electorală Permanentă şi aducerea la cunoştinţa publică prin presă. 

Mandatarii financiari înscrişi la Autoritatea Electorală Permanentă au fost în număr de 

787, după cum urmează:  

- 26 mandatari coordonatori, desemnaţi pentru candidaţii la alegerile locale,  

a. 448 mandatari financiari desemnaţi de partidele politice; 

b. 313 mandatari financiari desemnaţi de candidaţii independenţi. 
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Nu şi-au desemnat mandatari financiari Uniunea Democrată a Ucrainienilor din România, 

Uniunea Ucrainienilor din România, Partidul României Europene, Uniunea Culturală a Rutenilor 

din România, Uniunea Armenilor din România, Partidul Popular din România, Partidul 

Republican, Forţa Civică şi un număr de 3984 candidaţi independenţi. 

Au fost semnalate cazuri când mandatarii financiari au fost înscrişi la filialele regionale 

ale Autorităţii Electorale Permanente, după finalizarea alegerilor. 

În foarte multe cazuri mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală 

Permanentă desemnaţi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi, nu au avut o pregătire necesară întocmirii evidenţei tehnico-

operative şi contabile privind veniturile şi cheltuielile aferente campaniei electorale, de aici 

rezultând unele greşeli în privinţa raportării datelor. 

Având în vedere numărul mare de candidaţi înscrişi, precum şi volumul de muncă ridicat 

pe care îl presupune asigurarea evidenţei încasării veniturilor, plăţii cheltuielilor, raportării 

datelor, în termenul prevăzut de lege, comparativ cu numărul mic al mandatarilor desemnaţi şi 

slaba lor  pregătire profesională, aceştia au făcut faţă cu greutate provocărilor şi exigenţelor 

impuse în această activitate. 

În cazuri izolate au apărut probleme legate de depunerea documentaţiei în termenul 

prevăzut de lege, acestea datorându-se situaţiei critice existente în unele judeţe din cauza 

inundaţiilor. 

Declararea donaţiilor, materialelor de propagandă electorală defalcată pe categorii, 

depunerea de declaraţii privind respectarea plafoanelor şi depunerea Rapoartelor de 

venituri şi cheltuieli electorale 

 

În conformitate cu art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006 privind modul de 

finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, participanţii la alegerile 

locale din 2008, au înregistrat donaţiile primite în timpul campaniei electorale prin mandatarii 

financiari desemnaţi, în termenul legal de cinci zile. 
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În urma verificărilor la Partidul România Mare controlorii financiari au constatat abateri 

financiare, acestea rezultând din faptul că între donaţiile înregistrate la Autoritatea Electorală 

Permanentă şi cele utilizate de către partid există o diferenţă de 3.000 lei, suma ce provine din 

donaţii. 

Astfel că, prin nedeclararea donaţiilor primite după deschiderea campaniei electorale şi 

folosirea lor pentru campania electorala s-au încălcat prevederile art. 23 alin. (1) şi alin. (2) din 

Legea nr. 334/2006, fapte ce sunt sancţionate conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din 

Legea nr. 334/2006, prin confiscarea sumei în cauză şi aplicarea de amendă. 

O altă încălcare a legii a fost constatată la Uniunea Ucrainienilor din România, aceştia 

cheltuind o sumă de 2.352,89 lei, nedeclarată în termenul legal. Preşedintele Uniunii  a precizat 

că suma provine din veniturile proprii ale candidaţilor. 

În timpul verificării Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale, au fost verificate 

fişele de donaţii, întocmite de mandatarii financiari pentru persoanele fizice şi juridice, 

constatându-se că au fost respectate prevederile art. 24 din Legea nr. 334/2006. 

Din verificările efectuate s-a constatat că în majoritatea cazurilor, contractele de donaţii 

nu au fost întocmite cu respectarea formei actului autentic prevăzut de codul civil, însă rezultă 

identitatea donatorilor conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, iar evidenţa 

acestora se ţine pe formularele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a legii, la care 

sunt anexate declaraţiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. 

Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de finanţare prevăzută de legislaţia în 

vigoare. 

Mandatarii financiari au depus în termen declaraţiile privind respectarea plafoanelor şi au 

declarat la Autoritatea Electorală Permanentă materialele de propagandă electorală defalcate pe 

categorii.  

Veniturile raportate de partide au avut ca surse de provenienţă veniturile din transferuri 

de la partid, constând în venituri din cotizaţii şi venituri din donaţii primite înainte de declanşarea 

campaniei electorale şi totodată din veniturile specifice campaniei provenite integral din donaţii 

primite pentru campanie. 
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În urma analizării documentelor puse la dispoziţie de către partidele politice au fost 

semnalate cazuri ( ex: PSD, PD-L, PNL, PC, UDMR, PRM) în care documentaţia nu era 

completă, fapt pentru care Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat adrese prin care s-a 

solicitat transmiterea documentaţiei referitoare la alegeri, documente suplimentare în vederea 

clarificării unor aspecte, adrese întocmite în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din 

Legea nr. 334/2006, modificată şi completată de O.U.G nr. 66/2008. 

Partidele politice au răspuns cu promptitudine astfel că, situaţia a fost remediată în timpul 

controlului, iar documentaţia necesară a putut fi verificată de controlorii financiari ai Autorităţii 

Electorale Permanente. 

Din verificările efectuate de controlorii financiari asupra Raportului de venituri şi 

cheltuieli electorale întocmit de către mandatarii financiari pentru fiecare tip de funcţie, a rezultat 

că nu au fost cazuri de depăşire a plafonului maxim permis de lege. 

În perioada campaniei electorale ocazionate de desfăşurarea alegerilor administraţiei 

locale din iunie 2008, partidele politice au beneficiat de venituri şi au efectuat cheltuieli după 

cum urmează:           

Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune politică Total 
venituri 

Total 
cheltuieli 

Rezultat 
financiar 

1. Partidul Conservator 1.828.372,00 1.989.500,00 - 161.128,00

2.  Uniunea Democrată Maghiară din 
România 

3.381.965,08

 

3.878.127,39 - 496.162,31

3. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 
Democrat 

1.121.315,59

 

1.050.165,50 77.150,09

4. Partidul România Mare 1.046.824,71 1.046.824,71 0 

5. Partidul Civic Maghiar – Magyar 
Polgari Part 

399.571,00

 

633.606,60 - 234.035,60
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Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune politică Total 
venituri 

Total 
cheltuieli 

Rezultat 
financiar 

6. Uniunea Pensionarilor şi a 
Solidarităţii Sociale – Uniunea 

167.963,00

 

160.092,00 7.871,00

7. Partidul Naţional Democrat 
Creştin 

450.000,00

 

406.475,00 43.525,00

8. Partidul Ecologist Român 424.535,30 416.677,45 7.857,85

9. Partidul Noua Generaţie – Creştin 
Democrat 

5.013.661,21

 

5.013.661,21 0

10. Partidul Iniţiativa Naţională 1.160.998,93 1.152.972,42 110.812,32

11. Partidul Verde 146.723,46 215.692,83 - 68.969,37

12. F.D.G.R. 700.020,56 602.456,39 97.564,17

13. Partidul Pentru Patrie 3.985,79 3.985,79 0

14. Partidul Popular şi al Protecţiei 
Sociale 

151.954,52

 

151.954,52 0

15. Partidul Alternativa Ecologistă 52.385,19 52.385,19 0

16. Asociaţia Italienilor din România 2.459,99 2.459,99 0

17. Partida Romilor „Pro Europa” 430,00 430,00 0

18. Partidul Renaşterea României 400,00 400,00 0

19. Uniunea Sârbilor din România 495,00 495,00 0

20. Partidul României Europene 4.800,00 4.800,00 0

21. P.S.D. – Constantin Titel Petrescu 2.750,00 2.750,00 0

22. Uniunea Elenă din România 2.249,00 2.249,00 0

23. Uniunea Bulgară din România 760,00 569,68 190,32
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Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune politică Total 
venituri 

Total 
cheltuieli 

Rezultat 
financiar 

24. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 
România 

18.120,00 18.091,00 29,00

25. Partidul Forţa Democrată 89.900,00 87.885,00 2.015,00

26. Partidul Alianţa Socialistă 28.582,62 28.582,62 0

27. Uniunea Popular Social Creştină 64.150,00 266.425,75 -202.275,75

28. Uniunea Democrată a Slovacilor şi 
Cehilor din România 

3.520,70

 

3.439,45 81,25

29. Partidul Naţional Liberal 17.818.520,83 18.542.125,04 -723.604,21

30. Partidul Democrat - Liberal 23.435.647,00 27.172.296,00 -3.736.648,00

31. Partidul Social Democrat 17.117.309,00 25.978.235,57 -8.860.926,24

 

Din totalul veniturilor şi cheltuielilor electorale menţionate de către partidele politice, 

alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, au 

înregistrat venituri în sumă de 73.591.186,31 lei  şi cheltuieli în sumă de 88.886.767,11 lei . 

Veniturile raportate provin din cotizaţii şi donaţii, iar în cazul candidaţilor independenţi 

numai din donaţii. 

Cheltuielile efectuate de partidele politice în campania electorală pentru alegerile locale 

din iunie 2008 reprezintă plata chiriilor pentru funcţionarea sediilor, acţiuni de protocol, tipărirea 

de materiale promoţionale, publicitate stradală şi mass media precum şi alte activităţi legale 

specifice acestei perioade. 

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 15.295.580,80 lei  valoarea veniturilor, având ca 

principală justificare faptul că parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei electorale 

urmează a fi decontate din veniturile pe care partidele le vor realiza în perioada de după 

campanie. 
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Aceste aspecte se regăsesc la: 

Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune politică Rezultat financiar 

1. Partidul Democrat - Liberal -3.736.648,00

2. Partidul Verde - 68.969,37

3. Partidul Social Democrat -8.860.926,24

4. Partidul Naţional Liberal -723.604,21

5. Uniunea Democrată Maghiară din România - 496.162,31

6. Partidul Conservator - 161.128,00

7. Uniunea Popular Social Creştină -202.275,75

8. Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part - 234.035,60

 

Aceste aspecte se regăsesc la Partidul Democrat-Liberal (-3.736.648 lei), Partidul Verde 

(-68.969,37 ), Partidul Social Democrat (-8.860.926,24), Partidul Naţional Liberal (-723.604,21), 

Uniunea Democrată Maghiară din România (-496.162,31 lei), Partidul Conservator (-161.128 

lei), Uniunea Popular Social Creştină (-202.275,75), Partidul Civic Maghiar (- 234.035,60 ). 

Partidele care şi-au limitat cheltuielile şi s-au încadrat în bugetul de venituri sunt: Partidul 

Conservator, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Partidul Naţional Democrat Creştin, 

Partidul Ecologist Român, Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat, Partidul Iniţiativa 

Naţionala, FDGR, Partidul Pentru Patrie, Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale, Uniunea 

Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România, Partidul Alternativa Ecologistă, Asociaţia 

Italienilor din România, Asociaţia Macedonenilor din România, Uniunea Sârbilor din România. 

Comparativ pe capitole de cheltuieli, ponderea la tipărituri şi materiale promoţionale o 

deţine PSD cu o investiţie de 12.831.599,23 lei.    

Pentru publicitate stradală PD-L a avut cea mai mare cheltuială, fiind în sumă de 

5.651.422,22 lei.  
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Cheltuielile de personal au fost raportate de PSD, PNL şi PD-L.    

Din rapoartele prezentate de următoarele partide politice: Partidul Republican, Partidul 

Popular din România, Uniunea Democrată a Ucrainienilor din România, Uniunea Democrată a 

Tătarilor Turco-Musulmani din România, Alianţa pentru Unitatea Rromilor, Uniunea Croaţilor 

din România, Partidul Socialist Român, Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”, 

Asociaţia „Liga Albanezilor din România”, Asociaţia Macedonenilor din România, Federaţia 

Comunităţilor Evreieşti din România, Uniunea Ucrainienilor din România, Uniunea Armenilor 

din România, Uniunea Croaţilor din România, Uniunea Culturală a Rutenilor din România, 

rezultă că aceste formaţiuni politice nu au avut venituri şi nu au efectuat cheltuieli în campania 

pentru alegerile locale din iunie 2008. 

Datele prezentate sunt furnizate pe proprie răspundere de către mandatarii financiari. 

La declanşarea campaniei electorale, mandatarii financiari desemnaţi de candidaţii 

independenţi s-au înregistrat la filialele regionale ale Autorităţii Electorale Permanente, iar pe tot 

parcursul campaniei şi-au declarat donaţiile în termenul prevăzut de lege. La încheierea 

campaniei electorale, au fost depuse declaraţiile cu privire la respectarea plafoanelor şi a 

declaraţiilor cu materialele de propagandă, acolo unde a fost cazul. 

În majoritatea cazurilor sumele cheltuite de independenţi au fost nesemnificative şi au 

provenit din surse proprii. 

Din datele centralizate de la nivel de filială regională a Autorităţii Electorale Permanente, 

situaţia se prezintă astfel: 

La filiala Regională Sud-Est în urma verificării documentelor primite, controlorii 

financiari au întocmit un număr de 77 de note de constatare, dintre care 33 conţin propuneri de 

sancţionare conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. Pentru cele mai sus menţionate, controlorii 

financiari au propus sancţionarea cu avertisment. 

În urma verificării documentelor primite la filiala Regională Nord-Vest, controlorii 

financiari au întocmit un număr de 72 note de constatare, dintre care 6 conţin propuneri de 

sancţionare conform art. 41 din Legea nr. 334/2006. 
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Numărul total de candidaţi independenţi din raza teritorială a filialei Nord-Vest a fost de 

643, dintre care 42 candidaţi au primit donaţii (constatate pe baza declaraţiilor de donaţii şi după 

conţinutul rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale depuse). 

Printre neregulile constatate de controlorii financiari a fost şi lipsa datele de identificare 

ale candidaţilor independenţi care nu şi-au înregistrat mandatarii financiari, numărul candidaţilor 

fiind din data de baze a Biroului Electoral Central. 

La filiala Regională Nord-Est, neregulile constatate în urma verificării documentelor 

depuse de mandatarii financiari şi candidaţii independenţi pentru alegerile locale 2008 au fost: 

nedepunerea Raportului de venituri şi cheltuieli electorale; nedepunerea documentelor 

justificative privind veniturile si cheltuielile, completarea în mod necorespunzător a formularelor 

şi transmiterea lor prin fax. 

Au fost întocmite un număr de 99 note de constatare din care la un număr de  94  au fost 

propuse sancţiuni.  

La filiala Regională Centru, în timpul campaniei electorale, controlorii financiari ai 

filialei au înscris un număr de 185 mandatari financiari, iar din datele Biroului Electoral Central 

rezultă că pentru alegerile locale 2008 au fost înscrişi un număr de 848 candidaţi. 

Numărul total de candidaţi care nu au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 

este de 533 candidaţi. 

Numărul rapoartelor de venituri şi cheltuieli cu valoare”0” atât la venituri cât şi la 

cheltuieli sunt în număr de 222, iar cele care sunt incomplete, fără documente justificative, lipsă 

semnături, sunt 17. 

Principalele nereguli constatate în urma verificărilor sunt:  

- necunoaşterea obligaţiilor candidaţilor independenţi de a-şi desemna mandatarii 

financiari; 

- necunoaşterea atribuţiilor mandatarilor financiari conform Legii nr.334/2006;  

- nedepunerea raportului în termenul prevăzut de lege;  
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- completarea incorectă a formularelor şi transmiterea lor prin fax. 

La filiala Regională Vest, în urma verificărilor efectuate asupra documentelor depuse la 

filiale, au fost întocmite 54 de note de constatare, neaplicându-se nici o sancţiune. 

Menţionăm că datele verificate au fost solicitate prin adrese oficiale către primăriile din 

judeţele arondate filialei. 

La filiala Regională Sud-Muntenia, în timpul campaniei electorale controlorii financiari 

ai filialei au înscris un număr de 3 mandatari financiari, iar din baza de date a Biroului Electoral 

Central rezultă că un număr de 610 candidaţi independenţi au participat la alegerile locale 2008. 

În urma verificărilor efectuate controlorii financiari au concluzionat că majoritatea 

candidaţilor independenţi nu au avut cunoştinţă despre prevederile Legii nr. 334/2006. 

La filiala Regională Sud-Vest Oltenia, numărul candidaţilor înscrişi pe listele electorale 

pentru alegerile din 2008 a fost de 447, iar 2 dintre aceştia şi-au desemnat mandatar financiar, 

înregistraţi la filială. 

În urma datelor obţinute putem afirma că lipsa datelor de identificare a candidaţilor ne-a 

pus în imposibilitatea de a lua măsuri. 

În Municipiul Bucureşti, dintr-un număr de 6 candidaţi independenţi doar unul singur şi 

anume Sorin Oprescu şi-a desemnat mandatar financiar, a înregistrat în termen donaţiile primite, 

a depus declaraţiile prevăzute de lege în termenul legal. 

Donaţiile au fost primite de la persoane fizice şi de la persoane juridice având la bază 

contractele de donaţie cu fiecare şi fişe de donaţii pentru fiecare categorie. 

Candidatul independent Sorin Oprescu a însumat venituri de 1.082.735,54 lei, venituri 

provenite numai din donaţii, plafonul maxim admis fiind de 5.000.000 lei. 

În timpul campaniei electorale candidatul independent a folosit diferite tipuri de materiale 

de propagandă, acestea respectând legislaţia în vigoare. 

În urma verificărilor efectuate asupra documentelor justificative nu a fost constatată nici 

o abatere financiar-contabilă.  
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Se precizează faptul că, pentru validarea de către organismele abilitate a candidaţilor care 

au întrunit condiţiile pentru obţinerea mandatelor, operaţiune condiţionată de depunerea în 

termen a raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale la Autoritatea Electorală 

Permanentă şi de publicarea în Monitorul Oficial Partea I şi pe site-ul Autorităţii, s-a luat măsura 

eliberării unor acte doveditoare care să ateste înregistrarea acestora. 

Principalele nereguli constatate au fost: depunerea rapoartelor de venituri şi cheltuieli 

nerespectând termenul de 15 zile prevăzut de lege, nedepunerea la Autoritatea Electorală 

Permanentă a rapoartelor şi depunerea de rapoarte la care veniturile si cheltuielile sunt zero lei, 

depunerea incompletă a documentelor justificative. 

Controlorii financiari au întocmit note de constatare a abaterilor şi procese verbale în 

vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege. 

Abaterile pentru care s-a propus sancţionarea persoanelor vinovate au fost: 

- nerespectarea prevederilor legale privind tipărirea şi distribuirea afişelor electorale şi a 

materialelor de propagandă; 

- nedeclararea donaţiilor primite în timpul campaniilor electorale; 

- nedepunerea la structurile Autorităţii Electorale Permanente a rapoartelor de venituri şi 

cheltuieli electorale. 

În numeroase cazuri ale unor candidaţi independenţi care nu au depus rapoarte de venituri 

şi cheltuieli electorale, controlorii financiari ai Autorităţii Electorale Permanente au întâmpinat 

greutăţi în sensul că, nu au putut fi identificate domiciliile sau adresele de corespondenţă ale 

celor în cauză în vederea obţinerii informaţiilor necesare. 

Modul de soluţionare a sesizărilor primite în timpul campaniei electorale de către 

Autoritatea Electorală Permanentă 

În timpul campaniei electorale cât şi după finalizarea acesteia, la sediul central al 

Autorităţii Electorale Permanente au fost înregistrate diferite categorii de solicitări din partea 

unor partide şi a unor ziarişti. 
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Solicitările au fost făcute în temeiul Legii nr. 544/2001, prin care se solicitau copii ale 

unui număr de 172 rapoarte, depuse pentru unii candidaţi, la diferite funcţii, candidaţi din partea 

unor partide politice, sau a unor candidaţi independenţi. 

La aceste solicitări, a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu Legea 

nr. 334/2006, aducând la cunoştinţă petenţilor că aceste date se vor publica în Monitorul Oficial 

al României, Partea I , conform art. 38 alin(2) , unde vor putea fi studiate de orice persoana 

interesată. 

Totodată în timpul campaniei electorale s-au înregistrat sesizări cu privire la încălcarea 

art.29  din Legea nr.334/2006.    

Sesizările au fost înregistrate atât la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente cât 

şi la unele filiale regionale cum ar fi Braşov, Târgovişte, Bacău, Bucureşti – Ilfov.  

Pentru soluţionarea sesizărilor, echipele de controlori financiari ai Autorităţii Electorale 

Permanente s-au deplasat la faţa locului, unde au fost întocmite procese verbale, aplicându-se 

sancţiuni în funcţie de constatările consemnate. 

Astfel că la filiala Centru şi la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, în urma 

constatărilor la faţa locului, partidele politice reclamate, au fost sancţionate contravenţional cu 

avertisment pentru încălcarea dispoziţiei art. 29 din Legea nr. 334/2006, fapta prevăzută şi 

sancţionată de art. 41 alin. (1) din legea mai sus menţionată.  

Precizăm că în timpul desfăşurării acestor activităţi toate documentele primite sau 

transmise de Autoritatea Electorală Permanentă au fost înregistrate la Secretariatul General al 

instituţiei. 

Prin organizarea şedinţelor de instruire a mandatarilor financiari conduse de Autoritatea 

Electorala Permanentă,  prin editarea Ghidului mandatarului financiar – pentru alegerile locale 

din 2008  şi distribuirea către partidele politice, considerăm că s-a înregistrat o îmbunătăţire a 

activităţii desfăşurată pe linie financiară, sporindu-se totodată gradul de transparenţă privind 

sursele de finanţare a campaniilor electorale, respectarea plafoanelor de cheltuieli maxime 

admise de lege, verificarea cu uşurinţă a materialelor de propaganda electorală, cu informarea 
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asupra agentului economic care le-a tipărit, a formaţiunii care le-a comandat şi a numărului de 

afişe comandate. 

 

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

 

În perioada campaniei electorale, mass-media a reflectat echitabil, echilibrat şi, cu câteva 

excepţii, imparţial, platformele, programele politice şi ofertele electorale ale tuturor 

competitorilor. Atât presa scrisă, cât şi cea audiovizuală au acordat spaţii însemnate 

comentariilor, analizelor şi informaţiilor tehnice privind sistemul electoral, tehnica votării etc., în 

conformitate cu Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. Acest act normativ face referire distinctă la publicitatea 

politică, precizând  că „spoturile publicitare de 20-30 de secunde care îndeamnă electoratul să 

voteze un candidat sau o listă de candidaţi pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor 

electorale sau a celor de dezbateri electorale”. Legea stipulează, de asemenea, că partidele 

politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale reprezentate în Parlament au acces gratuit la posturile publice de radio şi televiziune, 

inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora, proporţional cu ponderea lor parlamentară. 

Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora au acces 

gratuit la serviciile publice teritoriale de radio şi televiziune numai în cazul în care depun liste de 

candidaţi în minimum 50% din circumscripţiile electorale de pe cuprinsul unui judeţ ce intră în 

raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective; la serviciile publice naţionale de radio şi 

televiziune au acces partidele neparlamentare şi alianţele acestora care au depus liste de candidaţi 

în cel puţin 50% din circumscripţiile electorale din 15 judeţe.   

 Emisiunile dedicate campaniei electorale difuzate de TVR 1, TVR 2 şi studiourile 

teritoriale TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi şi TVR Timişoara în perioada 2-29 mai, sub titlul 

generic „România votează”, au însumat peste 5000 de minute. 

 Şi televiziunile private au realizat emisiuni electorale şi emisiuni de dezbateri electorale. 

Astfel, postul Realitatea TV a difuzat emisiunea „Tu decizi”, Antena 3, „Eu cu cine votez”, PRO 

TV, „Angajăm primar” şi B1 TV, „Alege Naşul”. Încercând să atragă publicul neinteresat de 
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subiectele politice, unele televiziuni au încercat să impună formate noi, care îmbinau dezbaterea 

politică şi divertismentul, precum Realitatea TV prin emisiunea „Meciul serii”. 

 Au fost şi televiziuni care, în cadrul unor emisiuni de dezbatere electorală, au încălcat 

legislaţia în vigoare, fiind sancţionate de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Într-un 

Comunicat de presă dat publicităţii în data de 28.05.08. Consiliul Naţional al Audiovizualului 

anunţa că a decis următoarele sancţiuni: 

- amendă în cuantum de 5000 de lei postului OTV care, în cadrul emisiunii de dezbatere 

electorală „Dan Diaconescu – Electoral” (ediţiile difuzate în zilele de 26 şi 27 mai 2008), a 

încălcat  prevederile art. 69 din Legea nr.67 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale referitoare la obligaţiile realizatorilor şi moderatorilor emisiunilor şi 

dezbaterilor electorale, precum şi pe cele ale art. 42 din Codul de reglementare a 

conţinutului audiovizual privind dreptul la propria imagine; 

- somaţie publică postului Realitatea TV pentru încălcarea  (în jurnalele de la orele 10 şi 11 

din ziua de 27 mai 2008) a prevederilor art. 42 din Cod privind dreptul la propria imagine 

şi încălcarea prevederilor art. 66 (1) şi 64 din Legea 67/2004 (prezenţa unui candidat în 

emisiunea „Realitatea zilei” din 27.05.08 într-o dezbatere neelectorală); 

- somaţie publică pentru încălcarea unor prevederi ale Legii nr. 67/2004 adresată 

următoarelor societăţi: S.C. TERRA SAT SEVERIN pentru postul Radioteleviziunea 

Severin, S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L pentru postul CVT Constanţa, S.C. NOVA 

PRESS S.R.L. pentru postul Nova TV Braşov, S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul 

Antena 1 Alexandria; 

-  somaţie publică cu intrare de îndată în legalitate adresată S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru 

postul Antena 1 Deva, privind difuzarea unui spot electoral al unui participant în cursa 

electorală. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a realizat un raport de monitorizare privind 

prezenţele candidaţilor şi reprezentanţilor formaţiunilor politice în campania electorală pentru 

alegerile locale în perioada 2 mai -29 mai 2008 precum şi în perioada 6 iunie – 12 iunie 2008. În 

cadrul acestui raport au fost urmărite apariţiile candidaţilor la diferite posturi TV avându-se în 

vedere următoarele criterii: apariţii la emisiuni de ştiri, la emisiuni de dezbatere şi la emisiuni 

electorale.  
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A fos urmărit numărul apariţiilor la următoarele posturi de televiziune: TVR 1, TVR 2,  

PRO Tv, Antena 1, Antena 2, Antena 3, Realitatea TV, N 24, OTV, Prima Tv, B1 Tv, Naţional 

Tv. 

De asemenea, au fost monitorizate în perioadele 2-29 mai 2008 şi 9-12 iunie 2008 

următoarele două posturi de radio: Radio România Actualităţi, Radio Bucureşti fiind urmărite 

emisiunile electorale şi emisiunile de dezbatere ce au avut loc în perioadele menţionate mai sus. 

Institutul pentru Politici Publice şi-a concentrat atenţia asupra monitorizării publicităţii 

electorale din presa scrisă şi a realizat o analiză a publicităţii pe care partidele au angajat-o 

pentru alegerile locale. Monitorizarea s-a făcut pe 23 de cotidiane centrale, 56 de cotidiane 

locale, 86 reviste/publicaţii săptămânale. „Faptul că partidele cheltuiesc mai puţini bani pentru 

publicitatea electorală în presa scrisă – concluziona într-un raport Institutul de Politici Publice – 

nu înseamnă că partidele îşi reorientează fondurile spre alte metode (de exemplu, publicitatea 

outdoor), ci doar că există o atitudine generală de prezervare a propriilor alegători şi mai puţin de 

investire a unor sume consistente pentru obţinerea unei majorităţi prin vot, pe principiul că acest 

lucru este mai puţin costisitor de făcut prin alianţe postelectorale”. 

Coaliţia pentru o Guvernare Curată (CGC), a monitorizat, după propriile declaraţii, 150 

de candidaţi, reprezentând partidele cu peste 5% din opţiunile de vot la nivel judeţean. Criteriile 

de integritate după care s-a realizat monitorizarea vizau profitul necuvenit ca urmare a unui 

conflict de interese cât timp persoana a deţinut funcţii publice; persoana se află în anchete de 

corupţie, fraudă, deturnare de fonduri;  persoana a schimbat mai multe partide politice în căutare 

de avantaje personale;  persoana se află sau s-a aflat în incompatibilitate cu o funcţie publică pe 

care a deţinut-o; persoana este deţinătoarea unei averi disproporţionate faţă de sursele sale 

declarate de venit; persoana a colaborat ca agent sau informator al Securităţii.  

În urma monitorizării, CGC a dat publicităţii o listă de 56 de candidaţi la preşedinţia 

Consiliilor Judeţene care nu întruneau criteriile de integritate (22 de reprezentanţi ai PSD, 15 

reprezentanţi ai PNL, 9 reprezentanţi ai PD-L, 3 reprezentanţi  ai PC, 2 reprezentanţi ai PRM, 2 

reprezentanţi ai UDMR, 2 reprezentanţi ai PNG şi unul de la UCM). 

Politicienii aflaţi pe lista CGC, precum şi partidele din care făceau parte au contestat şi au 

negat cu vehemenţă acuzaţiile ce li s-au adus. 
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Asociaţia Pro Democraţia a lansat o campanie de monitorizare a cheltuielilor 

principalelor partide politice în campania electorală. Reprezentanţii APD au urmărit afişajul 

stradal şi  publicitatea electorală în presa scrisă centrală şi locală din şapte localităţi: Braşov, 

Bucureşti, Constanţa, Cluj-Napoca, Craiova, Focşani, Iaşi. APD a monitorizat şi desfăşurarea 

alegerilor locale cu ajutorul celor peste 1000 de observatori prezenţi în mediul rural din 27 de 

judeţe.  
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VI. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR  

 

VI.1 Depunerea candidaturilor 

 

Potrivit art. 44 din Legea nr. 67/2004, depunerea candidaturilor se face cu 40 de zile 

înainte de data alegerilor, ultima zi fiind 22 aprilie 2008, potrivit punctului 24 din anexa 

cuprinzând Programul Calendaristic, aprobat prin H.G. nr. 265/2008.  

Biroul Electoral Central a stabilit prin Hotărârea nr 2 din 25 martie 2008 documentele 

care însoţesc lista de candidaţi,  acestea fiind următoarele: 

- declaraţia de acceptare a candidaturii (conform art 45 alin 5 din Legea nr 67/2004),  

- în cazul candidaţilor cetăţeni ai Uniunii Europene, documentele prevăzute de art 531 

alin 3  şi 4 din Legea nr. 67/20041 ; 

- declaraţie prin care se arată dacă au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau 

de colaborator al Securităţii; sunt exceptaţi de la această obligaţie candidaţii care la 

data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, potrivit art 5 alin. 1 din 

OUG nr. 24/2008 privind accesul al propriul dosar şi deconspirarea Securităţii; 

- declaraţie de avere şi de interese conform art 40 din Legea nr. 144/21.05.2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Întocmirea documentelor a fost realizată astfel: declaraţia de acceptare a candidaturii s-

a făcut după modelul prevăzut în anexa 7 la Hotărârea Guvernului nr. 268/12.03.2008 

publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 200/14.03.2008 datată şi semnată de candidat 

(conform art. 45 alin. 4 din Legea nr 67/2004) (ANEXA nr. 13), declaraţia dată în temeiul art. 

5 alin. 1 din OUG nr. 24/2008 s-a întocmit potrivit modelului prevăzut în ordonanţă (ANEXA 

                                                 
1 Art. 531 alin. 3  prevede că în cazul candidaturii unui cetăţean al Uniunii Europene, declaraţia de acceptare a 
candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din România, ocupaţia, profesia şi 
apartenenţa politică, consimţământul expres al acestuia de a candida pentru funcţia respectivă, precum şi 
precizarea că întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. Declaraţia de acceptare a candidaturii este 
însoţită de un document care atestă adresa din România sau de un document emis de Oficiul Român pentru 
Imigrări. Art 531 alin 4 prevede că odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare cetăţenilor 
români, cetăţenii Uniunii Europene prezintă un document care le atestă identitatea şi o declaraţie pe propria 
răspundere care cuprinde următoarele menţiuni: a) că nu sunt lipsiţi de dreptul de a candida în statul membru de 
origine, în urma unei hotărâri judecătoreşti penale sau civile definitive; b) că nu deţin funcţii în alt stat membru 
al Uniunii Europene, echivalente funcţiilor incompatibile în România cu statutul de ales local. 
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nr. 14) şi declaraţiile date în temeiul art 40 dine Legea nr. 144/21.05.2007 s-au întocmit în 

scris, pe proprie răspundere conform formularului prevăzut în anexa la Legea nr 155/1996, 

modificat prin OUG nr. 14/2005. 

Legea impunea datarea şi semnarea olografă şi toate documentele depuse în 4 

exemplare originale. 

De asemenea, Biroul Electoral Central prin Hotărârea nr.19 din 8 aprilie 2008 a stabilit 

că „în situaţia în care cetăţenii şi formaţiunile politice au cunoştinţă despre împrejurarea că un 

candidat este lipsit de drepturile electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă, au 

posibilitatea:  

1. de a contesta candidatura în condiţiile art. 52 din Legea nr 67/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2. de a se adresa organelor de urmărire penală într-una dintre modalităţile de sesizare 

prevăzute de art. 221 Cod procedură penală, pentru cercetări sub aspectul 

infracţiunii de fals în declaraţii. 

Formaţiunile politice au depus la Biroul Electoral Central 37 de cereri pentru admiterea 

semnelor electorale. Prin  Hotărârea nr. 4 din 27 martie 2008 şi Hotărârea nr. 8 din 31 martie 

2008, acesta a admis semnele electorale a 30 de formaţiuni politice, celelalte şapte fiind 

respinse pentru nerespectarea condiţiilor impuse de lege sau pentru tardivitate. (ANEXA nr. 

15). 

Prin Hotărârea nr. 5 din 27 martie 2008 s-a respins semnul electoral al Alianţei „Lista 

lui Cozmin” dintre Partidul Iniţiativa Naţională şi Partidul Alternativa Ecologistă, deoarece 

semnul comunicat de această Alianţă conţinea o opinie, un mesaj electoral „Ne-am săturat 

cât ne-au furat” care se raportează implicit la ceilalţi competitori electorali. Mesajul electoral 

propus de Alianţă reprezenta o afirmaţie defăimătoare, care viza implicit ceilalţi  candidaţi 

înscrişi în competiţia electorală, şi contravenea art 30, alin 6 din Constituţie, fiind contrară 

ordinii de drept, în sensul art. 56 alin. 3 din Legea nr 67/2004. Prin Hotărârea nr. 6 din 27 

martie 2008, Biroul Electoral Central a respins semnul electoral al Partidului Renaşterii 

României deoarece documentaţia a fost trimisă tardiv. Temenul limită pentru comunicarea 

semnelor electorale era 26 martie 2008, iar cererea Partidului Renaşterii României a fost 

înregistrată la sediul Biroului Electoral Central la data de 27 martie 2008.  Prin Hotărârea nr. 

12 din 8 aprilie 2008, Biroul Electoral Central a respins semnul electoral al Partidului „Pentru 

Patrie” deoarece documentaţia a fost transmisă tardiv. Totodată, prin Hotărârile nr. 12, 13 

respectiv nr. 14 din 8 aprilie 2008 a fost respins semnul electoral al Partidului „Pentru Patrie”, 
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al Organizaţiei Alianţa pentru Unitatea Rromilor respectiv, Uniunea Croaţilor din România 

deoarece documentaţia a fost transmisă tardiv. 

Biroul Electoral Central prin Hotărârea nr. 34 din 16 aprilie 2008 a stabilit că 

organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale „Uniunea Democrată a 

Ucrainenilor din România” poate să depună candidaturile la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale deoarece reprezintă mai mult de 15% din numărul populaţiei de 

etnie ucraineană din România. De asemenea, prin Hotărârea nr. 35 din 21 aprilie 2008 s-a 

admis ca organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale „Alianţa pentru 

Unitatea Rromilor” să poată depune candidaturi la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din data de 1 iunie 2008. Din documentaţia trimisă Biroului Electoral Central a 

rezultat că a fost depusă o listă de membri care cuprindea un număr de 25630, acesta 

reprezentând mai mult de minimul de 25000 de membri, precum şi o răspândire naţională a 

semnatarilor pe 19 judeţe şi municipiul Bucureşti, fiecare din aceste unităţi administrativ 

teritoriale cu mai mult de 300 de semnături. De asemenea, prin Hotărârea nr 39 din 21 aprilie 

2008 s-a respins cererea de depunere a candidaturilor din partea organizaţiei cetăţenilor 

români aparţinând minorităţilor naţionale „Centrului Creştin al Romilor din România” 

deoarece au depus o listă valabilă de membri cuprinzând un număr de 22355, faţă de 

prevederile legale care impuneau un număr minim de  25000 de membri. 

  Biroul Electoral Central a  decis următoarele2:  

- hotărârea de respingere a candidaturii să fie afişată la sediul biroului electoral de 

circumscripţie, iar neîndeplinirea condiţiilor legale pentru un candidat să nu afecteze 

valabilitatea celorlalte candidaturi cuprinse în listă; 

- instanţele judecătoreşti competente să soluţioneze contestaţiile formulate împotriva 

hotărârilor de acceptare sau respingere a unei candidaturi de către biroul electoral de 

circumscripţie; să comunice, deîndată, după expirarea termenelor imperative prevăzute 

de art. 52 alin (5) şi (6) din lege, hotărârea definitivă şi irevocabilă biroului electoral de 

circumscripţie care a pronunţat hotărârea atacată, în vederea definitivării candidaturilor. 

Persoanele care candidau pentru funcţiile de primar, consilier local, preşedinte al 

consiliului judeţean, consilier judeţean au fost obligate să-şi declare averea şi interesele, 

potrivit Hotărârii BEC nr. 29 din 14 aprilie 2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi 

referitoare la depunerea candidaturilor. 

                                                 
2 Hotărârea nr 28 din 14 aprilie 2008 priveşte interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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La nivel naţional, peste 400 de candidaţi au intrat în cursa pentru ocuparea celor 41 de 

fotolii de preşedinte de consiliu judeţean, în acest an fiind pentru prima dată când alegerea 

acestora s-a făcut prin vot uninominal, dar într-un singur tur de scrutin. Candidatul care a 

obţinut cele mai multe voturi a fost declarat câştigător, chiar dacă nu avea jumătate plus unu 

din numărul de voturi valabil exprimate. Pentru aceste alegeri, s-a stabilit că o persoană nu 

poate candida în acelaşi timp pentru funcţiile de primar şi de preşedinte de consiliu judeţean, 

întrucât o eventuală alegere în ambele funcţii ar declanşa alegeri anticipate. În plus, s-a 

introdus şi posibilitatea candidatului independent de a se înscrie în cursa pentru şefia 

consiliilor judeţene. De asemenea, s-a stabilit că e posibilă şi organizarea unui al doilea tur de 

scrutin la preşedinţia consiliului judeţean în cazul în care primii doi clasaţi se aflau la 

egalitate. 

La nivelul Bucureştiului şi-au depus candidatura pentru Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti aproximativ 990 de persoane, iar pentru consiliile locale din cele şase 

sectoare peste 2.760 de candidaţi. 

La Consiliul General al Municipiului Bucureşti s-au înscris reprezentanţi din 21 de 

partide politice, doar opt dintre acestea prezentând liste complete. Totodată, patru bucureşteni 

au ales să candideze la consiliile locale de sector ca independenţi. 

La funcţia de primar al Capitalei s-au înscris 20 de candidaţi, 18 reprezentanţi ai unor 

partide politice, un candidat din partea unei alianţe şi un independent. 

Pentru Primăria sectorului 1 s-au înscris 15 candidaţi, acelaşi număr de candidaţi 

înregistrându-se şi pentru sectorul 2. La Primăria sectorului 3, au candidat 16 persoane, pentru 

sectorul 4 au fost 17 candidaţi, acelaşi număr de candidaţi înregistrându-se şi pentru sectorele 

5 şi 6. 

 

VI.2 Delegaţi şi observatori acreditaţi pentru alegeri 

 

Prin Hotărârea nr 10 din 8 aprilie 2008, Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit 

procedura de acreditare la alegerile autorităţilor adminstraţiei publice locale.  

Astfel  conform art 25 alin (3) şi art 37 alin (2) din  Legea nr 67 /2004 cu modificările 

şi completările ulterioare BEC a stabilit că acreditarea pentru alegerea autorităţilor 

adminstraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008, la Biroul Electoral Central, la birourile 

electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi la birourile 
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electorale ale secţiilor de votare din ţară  se efectuează de către Biroul Electoral Central, 

respectiv Biroul Electoral Judeţean sau după caz  Biroul Electoral al municipiului Bucureşti, 

la cerere, formulată în scris cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. 

Pentru observatorii străini şi pentru delegaţii din partea presei scrise şi audiovizuale 

străine documentul de acreditare a acestora s-a eliberat de către Biroul Electoral Central la 

cererea Ministerului Afacerilor Externe.  

Această acreditare este valabilă la orice birou electoral constituit pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

La cererea Ministerului Afacerilor Externe, Biroul Electoral Central a acreditat 

observatorii străini trimişi de următoarele instituţii: 

- Centrul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului, 

- Asociaţia Pro Democraţia - Centrul Naţional de Coordonare Enemo, 

- EuroDEMOS – Asociaţia de Atitudini Civice. 

De asemenea, Biroul Electoral Central a acreditat ca observator străin şi o persoană 

fizică, respectiv pe  dl. Stanzeleit Herbert Dieter. 

La cererea Ministerului Afacerilor Externe, Biroul Electoral Central a acreditat 

delegaţi din partea presei scrise şi audiovizuale străine pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008: DUNA TV, Associated Press 

Television News, Agenţia de presă Reuters, Agenţia de presă EPA (European Pressphoto 

Agency), Xinhua (China Nouă) şi Agence France Presse (AFP). 

Biroul Electoral Judeţean a emis documentul de acreditare a delegaţilor din partea 

mijloacelor de comunicare în masă din România şi pentru observatorii interni ai organizaţiilor 

neguvernamentale care au avut ca principal obiect de activitate apărarea drepturilor omului şi 

care au fost înfiinţate legale cu cel puţin 6 luni înainte de începerea campaniei electorale. 

Aceste documente de acreditare emise de către Biroul Electoral Judeţean au fost valabile la 

birourile electorale din respectivul judeţ.  

 Biroul Electoral Central a admis o serie de contestaţii referitoare la cererile de 

acreditare emise de birourile electorale judeţene. Hotărârea nr 120/30 mai 2008 prin care se 

admit de către BEC contestaţiile formulate de Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional 

Liberal, Partidul Alternativa Ecologistă, Partidul România Mare şi Partidul Social Democrat – 
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Organizaţiile Judeţene Galaţi împotriva deciziilor de acreditare ale preşedintelui biroului 

electoral de circumscripţie judeţeană Galaţi care a acreditat un număr de 386 de delegaţi mass 

media din partea „Ziarului de Galaţi” şi a Postului TV „Antena 1” precum şi un număr de 272 

de observatori interni propuşi de ONG „Speranţa Danubiana”. Biroul Electoral Central a 

considerat că numărul persoanelor acreditate este foarte mare şi există riscul de a se perturba 

desfăşurarea procesului electoral în judeţul Galaţi şi a dispus ca biroul electoral de 

circumscripţie judeţeană Galaţi să analizeze cererile de acreditare cu care a fost sesizat. Prin 

Hotărârea nr. 128 din 2 iunie 2008 în care se admite contestaţia formulată de SC Promedia 

Tour SRL împotriva Hotărârii nr. 60 din 01 iunie 2008, pronunţată de biroul electoral de 

circumscripţie judeţeană nr 18 Galaţi, se respinge cererea de acreditare a observatorilor interni 

propuşi de SC Promedia Tour SRL. Hotărârea nr 60 din  01.06.2008 pronunţată de biroul 

electoral de circumscripţie judeţeană nr 18 Galaţi a fost desfiinţată de către Biroul Electoral 

Central şi trimisă cererea de acreditare formulată de SC Promedia Tour SRL spre soluţionare 

la BECJ Galaţi. 

Biroul Electoral Central a desfiinţat Hotărârea nr 147 din 13 inie 2008  a BEM 

Bucureşti în care respingea cererea Societăţii Internaţionale pentru Drepturile Omului Secţia 

Română. Aceasta  solicitase acreditarea a 937 de persoane ca observatori interni la alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale din data de 15 iunie 2008. Biroul Electoral Central a 

admis contestaţia depusă de Societatea Internaţională pentru Drepturile Omului şi a hotărât ca 

biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti să acorde acreditare tuturor 

observatorilor interni ai Societăţii. 

Aceeaşi hotărâre s-a luat de către Biroul Electoral Central (v. Hotărârea nr 198 din 

14 iunie 2008) şi în ceea ce priveşte acreditarea de către BEM Bucureşti a  observatorilor 

interni din partea Mişcării Europeană, Secţiunea Română, dar şi în ceea ce priveşte 

acreditarea celor din partea Fundaţiei United Europe de către Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană Ilfov (v. Hotărârea nr 199 din 15 iunie 2008). 

Acreditările emise de către Biroul Electoral al municipiului Bucureşti au fost valabile 

la birourile electorale de pe raza municipiului Bucureşti. 

Cererile de acreditare s-au formulat în scris, cu cel puţin două zile înainte de data 

stabilită pentru următorul tur. De asemenea, acreditările acordate pentru operaţiunile de votare 

din data de 01 iunie 2008 sunt valabile şi pentru turul doi, potrivit Hotărârii BEC nr. 132 din 4 

iunie 2008. 
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Biroul Electoral Central a hotărât şi un model al cererilor de acreditare, precum şi 

modele ale documentelor de acreditare. 

Conform legii, persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui 

partid politic, acreditarea acordându-se pentru toate secţiile de votare de pe raza 

circumscripţiei electorale judeţene sau a municipiului Bucureşti, numai la cererea 

organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului şi sunt legal 

constituite, însoţită de declaraţia scrisă a fiecărui observator că va respecta condiţiile de 

acreditare; declaraţia se dă pe propria răspundere şi constituie act de drept public, cu toate 

consecinţele prevăzute de lege. 

Delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile electorale numai dacă prezintă actul de 

acreditare. Ei nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având 

numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor 

neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe 

politice, alianţe electorale ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea 

alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea 

sancţiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar 

în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. 

Potrivit Hotărârii Biroului Electoral Central nr 15 din 8 aprilie 2008 observatorii 

acreditaţi precum şi membrii birourilor locale de circumscripţie votează numai la secţia de 

votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, potrivit 

delimitărilor făcute de către primari. 

Biroul Electoral Central a emis o serie de avize pentru efectuarea de sondaje de opinie 

la ieşirea de la urne, societăţilor care au solicitat acest lucru. În avizul emis se preciza ca 

operatorii din teren care se află în zona secţiei de votare să nu impieteze asupra operaţiunilor 

de votare şi să nu tulbure ordinea şi liniştea publică. 

 Acestea au fost: 

- S.C. Sondaje Marketing Relaţii Publice S.R.L Târgu Mureş, care a solicitat realizarea 

unui sondaj de opinie la ieşirea de la urne la nivelul Municipiului Târgu Mureş; 

- Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing – INSOMAR; 

- S.C. EuRoSurvey S.R.L, din Craiova, a încheiat cu postul de televiziune TV Oltenia un 

contract de executare a sondajelor de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008; 

- S.C The Gallup Organization SRL România care a încheiat cu Fundaţia Societatea 

Reală protocolul de parteneriat cu  privire la executare sondajelor de opinie la ieşirea de 
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la urne la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 1 iunie 

2008; 

- SC Trenkwalder SOBIS SRL, care a încheiat cu postul de televiziune Antena 1 Sibiu, 

Casa de Presă şi Editura Tribuna contractele de executare a sondajelor de opinie la 

ieşirea de la urne; 

- Asociaţia pentru Transparenţă şi Libertate de Expresie; 

- Metro Media Transilvania, care a încheiat cu Realitatea TV Cluj un contract de 

executare a sondajelor de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008; 

- S.C Compania de Cercetare Sociologică şi Branding Forum SRL (CCSB) care a 

încheiat cu SC TV Antena 3 SA un contract de executare a sondajelor de opinie la 

ieşirea de la urne la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 

1 iunie 2008; 

- Centrul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (CESPRI); 

- Cotidianul Sibiu Standard; 

- Institutul Social Oltenia; 

- S.C Noblesse SRL Sibiu; 

- Televiziunea Călăraşi 1 Jurnalul de Călăraşi care a încheiat cu Centrul Experimental de 

Monitorizare a Opiniei Publice (CEMOP) un contract de colaborare pentru executarea 

sondajelor de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din data de 1 iunie 2008; 

- Asociaţia Română de Marketing AROMAR din  Bacău; 

- Televiziunea Dâmboviţa TV şi Organizaţia ECO EUROPE din Târgovişte; 

- Interactiv Media din Constanţa; 

- Tribuna Cetăţeanului din sectorul 5, care a încheiat cu grupul de presă S.C. SSM 

InfoPress SRL un contract de executare a sondajelor de opinie la ieşirea de la urne la 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008; 

- ACT 4 EUROPE (Hunedoara), care a încheiat cu ziarul 7 Zile Hunedorene contractul 

de executare a sondajelor de opinie; 

- S.C. Transpoll Market Network Servicii SRL. 
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VI.3 Rezultatul alegerilor 

După centralizarea proceselor verbale sosite şi validate la Biroul Electoral Central s-au 

înregistrat urmatoarele rezultate: 

 

Rata de participare la vot la alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor consiliilor 

judeţene şi a preşedinţilor consiliilor judeţene din data de 1 iunie a fost de 50,67%. 

Situaţia centralizată a mandatelor repartizate pe partide/candidaţi independenţi la nivel 

naţional a fost următoarea: 
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Rata de participare la vot la alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor consiliilor locale şi a primarilor din data de 1 iunie  

a fost de 48,81%. 

Situaţia centralizată a voturilor valabil exprimate pe partide/candidaţi independenţi la nivel naţional a fost următoarea: 
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Situaţia voturilor valabil exprimate la alegerile din 1 iunie 2008 pentru primăria 

municipiului Bucureşti a fost următoarea: 

 

 

Rata de participare la vot la alegerile pentru desemnarea Consiliului General al 

municipiului Bucureşti, precum şi a primarului general al municipiului Bucureşti din data de 1 

iunie a fost de 31,36%. 
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Situaţia voturilor valabil exprimate la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale 

pentru primăria municipiului Bucureşti din data de 15 iunie 2008 a fost următoarea: 

 

 

 

Rata de participare la vot la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru desemnarea 

primarului general al municipiului Bucureşti din data de 15 iunie a fost de 31,49%. 
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VII. IREGULARITĂŢI ŞI DEFICIENŢE ÎN PROCESUL ELECTORAL 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Autoritatea Electorală Permanentă a monitorizat în teritoriu modul în care a decurs procesul 

electoral, pe parcursul celor două tururi de scrutin din 1 iunie şi 15 iunie 2008, iar acolo unde 

a fost cazul şi cu ocazia celui de-al treilea tur de scrutin. Alegerile locale s-au desfăşurat 

potrivit literei şi spiritului legii, în condiţii de corectitudine, în marea majoritate a situaţiilor, 

de o manieră transparentă, într-un climat de competiţie democratică. Cu toate acestea, la 

nivelul filialelor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente, în cadrul secţiilor de votare, 

au fost înregistrate numeroase nereguli şi disfuncţionalităţi, care au făcut obiectul unor 

semnalări, întâmpinări şi contestaţii către birourile electorale de circusmcripţie judeţene, către 

Biroul Electoral Central sau către organele abilitate să constate şi să sancţioneze respectivele 

fapte contravenţionale şi infracţiuni electorale. Totodată, observatorii interni şi internaţionali 

ai unor organizaţii non-guvernamentale, reprezentanţii formaţiunilor politice şi ai presei scrise 

şi audiovizuale au confirmat la rândul lor existenţa unor iregularităţi şi deficienţe în derularea 

procesului votării, atrăgându-se astfel atenţia asupra unor imperfecţiuni de ordin legislativ, a 

unor carenţe de ordin tehnic şi procedural ce au impietat asupra bunei desfăşurări a 

participării la urne a cetăţenilor. 

Informaţiile primite de la filialele teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente 

vizează diferite categorii de iregularităţi şi disfuncţionalităţi, care prefigurează o tipologie de 

manifestări negative atât la nivelul oficialilor electorali cât şi al votanţilor, dar şi al altor actori 

ai procesului electoral (funcţionari publici, reprezentanţi ai partidelor etc.), după cum 

urmează: 

- organizarea necorespunzătoare a scrutinului, dotarea precară, amenajarea în grabă 

şi nefuncţională a secţiilor de votare; 

- lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă a birourilor secţiilor de votare  

cu birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale judeţene; 
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- neaplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea 

procesului electoral cu privire la buletinele de vot anulate, utilizarea urnei mobile, 

anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate); 

- nesancţionarea unor fapte interzise prin acte normative (spre exemplu: interzicerea 

accesului în cabine de vot cu orice fel de aparatură de înregistrare sau preluare de 

imagini pentru asigurarea caracterului liber exprimat şi secret al votului, 

interzicerea accesului a două persoane în acelaşi timp în cabina de vot); 

- neacreditarea sau împiedicarea accesului în secţia de votare a unor observatori din 

partea organizaţiilor nonguvernamentale sau reprezentanţi ai mass - media; 

- falsificarea de documente electorale; 

- favorizarea votului multiplu prin distribuirea a două sau mai multe buletine de vot 

de aceeaşi categorie; 

- exercitarea dreptului de vot fără prezentarea documentelor de identitate specificate 

de lege de către alegători; 

- exercitarea dreptului de vot de către un alegător, pentru şi în numele altei persoane 

(membru de familie); 

- nerespectarea  prevederilor legale privind radierea persoanelor înscrise în extrasul 

de pe copia listei electorale permanente complementare sau suplimentare din 

celelalte liste existente la secţia de votare; 

- nerespectarea prevederilor legale privind aplicarea ştampilei de control pe 

buletinele de vot; 

- dispariţia unor ştampile cu menţiunea „VOTAT”; 

- suspendarea votării pentru motive neîntemeiate; 

- părăsirea biroului electoral al secţiei de votare de către unii membri ai acestora, 

înainte de închiderea urnelor; 

- neafişarea conţinutului prevederilor art. 2 din Hotărârea Biroului Electoral Central  

nr. 41 din 24 aprilie 2008; 

- nesoluţionarea situaţiilor de incompatibilitate prin desemnarea, ca membri în 

biroul secţiei de votare, a unor rude ale candidaţilor; 

- permiterea accesului în secţia de votare a unui număr de alegători mai mare decât 

cel al cabinelor de vot; 

- neaplicarea timbrului autocolant pe verso-ul cărţilor de identitate ale alegătorilor; 

- închiderea secţiilor de votare înainte de ora oficială stabilită pentru închiderea 

urnelor; 
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- absenţa ştampilelor cu menţiunea VOTAT dintre materialele predate de către 

birourile electorale de circumscripţie; 

- distribuirea de buletine de vot pentru o circumscripţie electorală către birourile 

electorale ale secţiilor de votare din altă circumscripţie electorală; 

- continuarea campaniei în ziua votării; 

- întocmirea proceselor verbale de constatare a rezultatelor scrutinului, cu 

inexactităţi, date greşite, ştersături etc.; 

- acreditarea ca observatori din partea unor organizaţii nonguvenamentale a unor 

persoane cu apartenenţă politică; 

- comercializarea de băuturi alcoolice în apropierea secţiilor de votare; 

- oferirea de bani şi alte foloase în scopul determinării alegătorilor de a vota un 

anumit candidat sau listă de candidaţi; 

- solicitarea neîntemeiată a utilizării urnei mobile; 

- aplicarea greşită a ştampilei cu inscripţia „VOTAT” în locul celei de control al 

secţiei de votare; 

- altercaţii sau incidente fizice între staffurile electorale; 

- implicarea în campania electorală a unor preşedinţi sau membri ai birourilor 

secţiilor de votare; 

- suspiciuni de turism electoral prin organizarea deplasării în grup cu autocare a 

alegătorilor către secţiile de votare; 

- tentative ale unor persoane acreditate pentru realizarea de sondaje sau în calitate de 

observatori de a influenţa opţiunea de vot a a alegătorilor. 

Potrivit informaţiilor centralizate la MIRA sau obţinute de către reprezentanţii 

filialelor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente de la organele abilitate să constate şi 

să sancţioneze infracţiunile şi faptele contravenţionale săvârşite pe parcursul desfăşurării 

procesului electoral, încălcarea prevederilor articolelor 103-113 din capitolul 5 din Legea nr. 

67/2004, odată semnalate, au făcut obiectul cercetării penale în vederea aplicării pedepselor şi 

sancţiunilor contravenţionale. 

În contextul modificărilor survenite în legislaţia electorală, prin introducerea votului 

uninominal şi pentru alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene, s-a constatat faptul că pe 

fondul diminuării prezenţei la urne a cetăţenilor, mizele alegerilor în plan local au crescut, 

ceea ce a dus în anumite cazuri la accentuarea virulenţei campaniilor şi confruntărilor 

electorale, la apariţia unor fenomene de tranzacţionare a voturilor, de corupere financiară a 
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unor categorii de alegători. Aceste manifestări sunt simptomatice pentru ceea ce s-ar putea 

întâmpla cu ocazia altor alegeri generale sau parţiale. 

Supunem deci atenţiei în acest sens, în continuare, câteva „cazuri” semnificative care 

au fost puternic mediatizate şi care prin caracteristicile şi coordonatele lor impun concluzii 

drastice, cu efecte în planul legislaţiei electorale al procedurilor standard de aplicare a 

prevderilor acesteia de către oficialii electorali şi reprezentanţii instituţiilor implicate în 

organizarea şi derularea procesului electoral. 

 

Deficienţe în tipărirea buletinelor de vot, Bucureşti 

 

În Bucureşti, pentru primul tur de scrutin a fost tipărit un lot de circa 32.000 de 

buletine de vot în plus care a fost anulat, la intervenţia prefectului chiar la Monitorul Oficial, 

care le-a tipărit, iar în turul al doilea de scrutin, a fost tipărit un  număr mai mic de buletine de 

vot, decât cele solicitate. Reprezentantul PD-L în BEM, care a sesizat incidentul, susţine că au 

fost 37.000 de buletine de vot lipsă (în secţiile de votare din sectorul 1 ajungând cu 16.900 

bultine mai puţine decât numărul legal, în sectorul 2 au lipsit 3.669 de buletine, în sectorul 3, 

940 de buletine, în sectorul 4, 10.400, în sectorul 5, 3.798 iar în sectorul 6, 1.725 de buletine 

lipsă); în acelaşi sens, preşedinta BEM a anunţat că „au lipsit, pe lângă cele 16.301 de 

buletine pentru primar general, în sectorul 1, alte peste 15.000 în celelalte sectoare”, iar 

prefectul Capitalei a explicat, iniţial, că cele peste 16.000 de buletine de vot (ulterior, a 

afirmat că sunt peste 35.000), a căror lipsă a reclamat-o reprezentantul PD-L nu au fost 

tipărite de Monitorul Oficial, situaţia datorîndu-se unor erori tehnice apărute în urma unor 

întreruperi de current. 

Faţă de cele sus-menţionate, Tipografia Monitorului Oficial R.A, (prin adresa nr.5199 

din 16.06.2008, remisă BEM) a confirmat că: „soluţia tehnică de tipărire aleasă, impusă de 

timpul scurt între obţinerea Bunului de tipar, sâmbătă 07.06.2008 ora 16.30 şi ridicarea 

buletinelor de vot, luni 09.06.2008 (48 de ore), a dus la posibilităţi crescute de eroare a 

numărării mecanice. Ca urmare, la sectoarele1 şi 4 au apărut minusuri de 6,99%, respectiv 

de 3,44%, care nu au fost observate de operatorii maşinii.” 

 

Cazul Ştefăneştii de Jos  jud. Ilfov 

 

În judeţul Ilfov, participarea activă la vot a fost tensionată, în unele locuri, de prezenţa 

masivă la vot a unor grupuri dirijate în favoarea unuia sau altuia dintre candidaţi, care au 
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exercitat presiuni asupra birourilor electorale pentru a li se permite accesul, cu prioritate, la 

vot; concomitent s-a acţionat pentru obstrucţionarea derulării fluente a circuitului la votare, în 

ceea ce-i privea pe alegătorii concurenţi (cazul de la secţiile de votare nr.1 şi 2 din localitatea 

Ştefăneşti fiind cel mai reprezentativ). 

 În urma cercetărilor întreprinse, Inspectoratul General al Poliţiei a comunicat  Biroului 

Electoral Central, că pe baza verificărilor preliminare a listelor suplimentare, s-a constatat că 

o persoană a votat de două ori, trei persoane au votat deşi aveau aplicată pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor electorale, iar şase persoane, înregistrate 

ca fiind prezente la vot, nu figurează în baza de date a Inspectoratului Naţional pentru 

Evidenţa Persoanelor (aspectele precizate fac obiectul dosarului penal nr. 2575/P/2008, în 

care se continuă cercetările). 

 Examinând sesizările formulate, prin prisma prevederilor legale incidente, Biroul 

Electoral Central, a stabilit că se poate (art. 37, alin. (1), lit. h din Legea nr. 67/2004) dispune 

anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care constată, pe baza 

probelor administrate, că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de 

natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorală respectivă; în astfel de 

cazuri, s-a dispus repetarea scrutinului, care are a avut loc în termen de cel mult două 

săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au avut loc în aceleaşi condiţii, folosindu-se 

aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi şi candidaturi independente, cu excepţia 

cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea de candidaţi sau a unor propuneri de 

candidaturi independente, în sarcina cărora s-a reţinut comiterea fraudei care a determinat 

anularea alegerilor. Existenţa fraudei electorale se stabileşte de Biroul Electoral Central de la 

caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o. 

 De asemenea, alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că, în cazul unei fraude electorale, 

cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorală se poate face numai de către 

partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi care au 

participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea 

decăderii. Cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. 

 Probele administrate conduc la concluzia că în Circumscripţia Electorală nr. 37 

Ştefăneştii de Jos, votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură 

a modifica atribuirea mandatelor. 

 Nerespectarea prevederilor art.13, lit. b) din Legea nr. 67/2004, care impun 

organizarea, în comune, a câte unei secţii pentru maxim 2000 de locuitori a creat premisele 

derulării defectuoase a procesului electoral. La aceasta s-a adăugat organizarea unor grupuri 
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de presiune, constituite în funcţie de simpatiile politice, în imediata apropiere a secţiilor de 

votare, având drept consecinţă împiedicarea exerciţiului liber al votului. 

 Caracterul grav al faptelor a determinat intervenţia masivă a forţelor de ordine, precum 

şi suspendarea temporară a procesului electoral, împrejurări care au contribuit şi ele la 

împiedicarea exerciţiului dreptului de vot de către un număr mare de alegători. La aceasta s-a 

adăugat şi faptul că, legea nu permite prelungirea programului secţiei de votare după ora 21, 

astfel încât, la acea oră, când secţiile au fost închise, un număr mare de alegători se afla în faţa 

acestora, nemaiputând să-şi exercite dreptul de a alege. 

 Invocarea repetată a acestor împrejurări, în sesizările formulate de diferitele formaţiuni 

politice, numărul mare al persoanelor care au declarat că le-a fost îngrădit accesul în secţia de 

votare şi notorietatea pe care au dobândit-o incidentele, ca urmare a intensei mediatizări, fac 

credibile susţinerile de fraudă electorală. 

 Îngrădirea exercitării dreptului la vot rezultă şi din refuzul nejustificat de a se da curs 

cererilor motivate de deplasare a urnei speciale, împrejurare care rezultă din procesul-verbal 

privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de primar, în care nu a fost înregistrat nici un 

alegător care a votat folosind urna specială. 

 Se mai reţine că, în privinţa incidentelor referitoare la procesul de votare au fost 

declanşate verificări de către organele abilitate, fiind constatate deja unele încălcări ale legii. 

Anularea alegerilor, în urma constatării fraudei electorale, este însă o măsură administrativă, 

care nu este condiţionată de stabilirea în prealabil a răspunderii penale, în condiţiile art. 107 

din Legea nr. 67/2004. 

 În raport cu considerentele expuse mai sus, Biroul Electoral Central a dispus prin 

Hotărârea nr. 134 din 4 iunie 2008 repetarea scrutinului, în data de 15 iunie 2008, în aceleaşi 

condiţii, folosindu-se aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi şi candidaturi 

independente.  

 

Cazul Vidra jud. Ilfov 

 

Biroul Electoral Central a hotărât anularea alegerilor din comuna Vidra, judeţul Ilfov, 

ca urmare a contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat – Organizaţia Ilfov care a 

semnalat următoarele nereguli: organizarea defectuoasă a secţiilor şi a procesului de  votare, 

care a condus la derularea cu greutate a operaţiunilor electorale; la secţia de votare din satul 

Sineşti votarea a continuat până la ora 23 şi au fost desigilate urnele în absenţa membrilor 

secţiei de votare, de asemenea procesele verbale privind rezultatele votării prezentau vicii de 
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formă şi fond.  Procesul de votare a fost unul greoi, pe parcursul întregii zile câteva sute de 

oameni au aşteptat mai multe ore pentru a-şi exercita acest drept, ajungându-se până la ora 21 

ca un mare număr de alegători să nu fi reuşit să-şi exercite dreptul de vot. De asemenea, au 

fost ignorate dispoziţiile exprese ale Biroului Electoral Central referitoare la nepermiterea 

prelungirii programului de votare după ora 21, în secţia de votare respectivă fiind continuat 

procesul de votare până în jurul orei 23. Exerciţiul liber al votului a fost influenţat şi de 

oferirea sau darea unor sume de bani în scopul de a determina opţiunea pentru o anumită 

formaţiune politică. Probele administrate au condus la concluzia că, în Circumscripţia 

Electorală nr 39 Vidra, votarea şi stabilirea rezultatelor alegerilor au avut loc prin fraude de 

natură a modifica rezultatul alegerilor şi atribuirea mandatelor.   

Au fost semnalate o serie de nereguli precum: la Secţia de votare nr.1, un candidat la 

consiliul local însoţea alegătorii în cabină; la Secţia 5 au fost depistate pesoane decedate 

înscrise în copia de pe lista electorală permanentă iar 40 de persoane nu s-au regăsit în copia 

de pe lista electorală permanentă.  Tot la Sinteşti, în biroul electoral al secţiei de votare a făcut 

parte, ca membru, o persoană care, în turul I, a fost aleasă primar într-o altă localitate. 

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 143 din 6 iunie 2008 prin care s-a dispus 

anularea alegerilor din Circumscripţia Electorală nr. 39, comuna Vidra, judeţul Ilfov a fost 

atacată la Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost cerută anularea sa. Curtea de Apel Bucureşti a 

respins cererea ca fiind rămasă fără obiect, deoarece judecarea acesteia a avut loc după 

desfăşurarea alegerilor din 15 iunie 2008. 

  

Cazul Voineşti jud. Iaşi 

 

Un caz aparte îl reprezintă Hotărârea de interpretare nr. 205 emisă de Biroul Electoral 

Central la data de 16 iunie 2008, prin care s-a dispus ca în condiţiile organizării celui de-al 

doilea tur de scrutin pentru funcţia de primar, între primii doi clasaţi, dacă unul dintre ei 

decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi ales, după tipărirea 

buletinelor de vot, biroul electoral de circumscripţie îl va declara primar pe celălalt candidat. 

Această Hotărâre a fost contestată la Curtea de Apel Iaşi şi anulată de  către aceasta, la data de 

30 iunie 2008. Decizia Curţii de Apel Iaşi este una firească având în vedere că, prin Hotărârea 

nr. 205, Biroul Electoral Central a încălcat principiul alegerii directe a autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Hotărârea de interpretare nr. 205/16.06.2008 a fost dată ca urmare a situaţiei create în 

comuna Voineşti din Circumscripţia Electorală nr. 24 Iaşi, unde unul dintre candidaţii la 
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funcţia de primar, calificat pentru turul doi al alegerilor a decedat în ziua alegerilor, respectiv 

15 iunie 2008. În această circumscripţie alegerile s-au desfăşurat, practic fără respectarea 

legii, deoarece conform art. 97 alin. (5) „la al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii 

clasaţi pe primele două locuri, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj”. La data 

respectivă capacitatea de folosinţă şi, implicit, capacitatea de exerciţiu a candidatului decedat 

încetaseră, astfel încât nu mai putea fi considerat un contracandidat. În această situaţie, Biroul 

Electoral Central ar fi putut să constate nulitatea turului doi de scrutin al alegerilor şi 

organizarea unui alt tur doi de scrutin între următorii doi candidaţi, care nu întruniseră 

majoritatea voturilor valabil exprimate, respectându-se  astfel prevederile legii şi caracterul 

direct al alegerilor. 

 

Cazul Sascut jud. Bacău 

 

Prin Hotărârea nr. 222 din 17 iunie 2008, Biroul Electoral Central a decis anularea 

alegerilor desfăşurate în turul II de scrutin în Circumscripţia Electorală nr. 75 Sascut , jud. 

Bacău şi repetarea scrutinului la data de 29 iunie 2008, în aceleaşi condiţii, fiind folosite 

aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi. 

Motivele pentru care au fost anulate alegerile desfăşurate în turul II de scrutin  

desfăşurat pe data de 15 iunie 2008 sunt următoarele: 

- interpretarea greşită a modului de exercitare a votului, fiind declarate nule unele 

buletine de vot deşi erau perfect valabile,  

- încălcarea legii de către Biroul electoral al secţiei de votare nr.1 deoarece a hotărât să 

nu mai fie luate în considerare cele 12 voturi existente în urna specială, după care la 

presiunea celuilalt candidat şi fără o hotărâre a Biroului Electoral al secţiei de votare 

nr.1 cele 12 voturi au fost considerate valabile; 

- folosirea urnei speciale cu încălcarea prevederilor art 87 alin. (1) şi (2) din lege, 

majoritatea voturilor necorespunzând cu realitatea întrucât persoanele care figurau pe 

lista specială nu au făcut o solicitare în acest sens, iar semnăturile au fost falsificate; 

- la toate secţiile de votare au existat 49 de voturile exprimate în baza unor cereri tip ce 

au fost contestate de persoanele respective care, au declarat – fie că şi-au exercitat 

dreptul de vot la secţia de votare, fie că nu au solicitat urna mobilă. 

În vederea susţinerii celor menţionate mai sus, au fost depuse la Biroul Electoral 

Central următoarele acte: 

- copii ale cererilor prin care s-a solicitat urna specială şi adeverinţele medicale; 
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- declaraţiile date de alegătorii presupuşi solicitanţi ai urnei speciale; 

- procesele verbale de consemnare a rezultatelor votării de la biroul secţiei de votare şi 

de la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 75 Sascut; 

- procesele verbale prin care s-a rezolvat întâmpinarea de către biroul secţiei de votare. 
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VIII. CONCLUZII 
 

 

Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale au fost organizate şi s-au 

desfăşurat cu respectarea cadrului legal în vigoare, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin 

legislativ, evidenţiate în cuprinsul prezentului raport neinfluenţând rezultatul votului. 

Principalele aspecte nereglementate sau reglementate incomplet de actuala legislaţie 

electorală care au stat la baza numeroaselor sesizări din partea partidelor politice, alianţelor 

politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 

au participat la alegeri, a candidaţilor independenţi, precum şi din partea birourilor electorale 

se referă la: 

- documentele care trebuie să însoţească lista de candidaţi; 

- modalitatea de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 

reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi/sau electorale; 

-  modalitatea de comunicare a respingerii candidaturii; 

-  aplicarea art. 52 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; necesitatea comunicării către birourile electorale a hotărârilor 

definitive şi irevocabile pronunţate de instanţe; 

- procedura de acreditare a observatorilor interni şi străini, precum şi a 

delegaţilor mass-media din ţară si din străinătate; 

- consecinţele nerespectării dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către alianţele electorale; 

- modalitatea de completare a unor rubrici din formularele de declaraţii de avere 

şi de interese care însoţesc candidaturile la funcţiile de primar, consilier local, preşedinte al 

consiliului judeţean, consilier judeţean, depuse în condiţiile art. 45 din Legea nr. 67/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru 

realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008; 

- lipsa enumerării limitiative a bunurilor sau a categoriilor de bunuri 

permise/interzise spre a fi oferite alegătorilor de către candidaţi; 
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- lipsa unor precizări cu privire la asimilarea, în cuprinsul Legii nr. 67/2004, a 

termenilor: „consiliul de sector” cu „consiliul local”, „Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti” cu „consiliul judeţean”, funcţia de „primar de sector” cu funcţia de „primar al unei 

unităţi administrativ-teritoriale” şi funcţia de „primar general al municipiului Bucureşti” cu 

funcţia de „preşedinte al consiliului judeţean”; 

- modalitatea de repartizare a timpilor de antenă pe care postul public de radio îl 

asigură în campania electorală; 

- procedura de înscriere a  listelor de candidaţi pe buletinele de vot; 

- situaţia în care unul dintre candidaţi a decedat după data acceptării candidaturii, 

dar înainte de începerea campaniei electorale; 

-  situaţia în care unul dintre candidaţii intraţi în cel de-al doilea tur de scrutin 

decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi ales; 

- termenul înăuntrul căruia se poate exercita contestaţia prevăzută la art. 77 alin. 

(3) din Legea nr. 67/2004; 

- repartizarea mandatelor de consilier; 

- normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale 

întocmite la nivelul secţiilor de votare; 

- operaţiunile de centralizare a datelor referitoare la alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

- neexplicarea unor  noţiuni şi sintagme din cuprinsul nr. 67/2004; 

- lipsa unor sancţiuni pentru neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a 

atribuţiilor ce revin instituţiilor  şi organismelor angajate în procesul electoral; 

- lipsa unor prevederi legale care să împiedice turismul electoral prin schimbarea 

domiciliului; 

- tratamentul incomplet în ceea ce priveşte sancţiunile aplicate în cazul începerii 

şi încheierii campaniei electorale (nu există sancţiuni în cazul începerii campaniei electorale 

înainte de termen). 

Toate aceste aspecte vor rămâne în atenţia Autorităţii Electorale Permanente în 

perspectiva viitoarelor propuneri de modificare a Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, care să asigure un cadru legislativ electoral coerent 

şi unitar. 
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ANEXA NR. 1 
 

 Directiva Consiliului nr. 94/80/CE din 19 decembrie 1994 de stabilire a 

modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile municipale, 

pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o 

deţin 

 Dispoziţiile art. 19 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene stabilesc 

dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de a vota şi de a candida în alegerile locale organizate în 

statul membru unde aceştia sunt rezidenţi, în aceleaşi condiţii ca resortisanţii acelui stat.  

 Conform art. 19 alin. (1) din Tratatul constituind Comunitatea Europeană, acest drept 

urmează a fi exercitat sub rezerva modalităţilor ce trebuie hotărâte de către Consiliu, care va 

statua în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului. În acest sens 

a fost adoptată Directiva Consiliului nr. 94/80/EC din 19 decembrie 1994 privind stabilirea 

condiţiilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a candida în cadrul alegerilor locale de 

către cetăţenii Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru  a cărui cetăţenie nu o 

deţin, amendată ulterior de Directiva Consiliului nr. 96/30 EC din 13 mai 1996, tratatul 

privind aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, 

Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii 

Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană, precum şi prin Directiva  Consiliului 

nr. 2006/106/EC din 20 noiembrie 2006 privind adaptarea, datorită aderării Bulgariei şi 

României, a Directivei Consiliului nr. 94/80/CE din 19 decembrie 1994 de stabilire a 

modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile municipale, pentru 

cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin. 

 Regula generală statuată de directivă este aceea că cetăţenii Uniunii Europene pot vota 

şi candida în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului respectiv (art. 3 lit. b)). Drepturile 

electorale mai sus menţionate se acordă pentru alegerea prin vot universal şi direct a 

membrilor consiliului reprezentativ al unităţilor administrativ – teritoriale. Acolo unde este 

cazul, potrivit legilor fiecărui stat membru, cetăţenii Uniunii pot participa, atât activ cât şi 

pasiv, la alegerea conducătorului şi a membrilor executivului unităţilor administrativ-

teritoriale. 

 Directiva permite statelor membre să facă anumite excepţii şi să prevadă 

obligativitatea îndeplinirii anumitor condiţii înainte de acordarea dreptului de a alege şi de a 

candida, ceea ce permite existenţa unui larg spaţiu de manevră pentru statele membre în 
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implementarea acestei directive. Accesul cetăţenilor Uniunii Europene la drepturile electorale 

prevăzute de Directivă şi scopul acordării acestora nu este prin urmare reglementat în mod 

uniform în toate statele membre. 

 Statele membre pot solicita cetăţenilor Uniunii Europene, de cetăţenie diferită, care 

locuiesc pe teritoriul lor, să de o declaraţie pe proprie răspundere sau chiar să le ceară 

acestora, în caz de îndoială asupra veridicităţii declaraţiei, să prezinte un certificat emis de 

autorităţile competente din statul membru de origine, care să ateste că nu şi-au pierdut dreptul 

de a fi aleşi în statul membru de origine (art. 5 alin. (2), art. 9 alin. (2) lit. a şi b). 

 Statele membre pot rezerva anumite funcţii cum ar fi cea de conducător, adjunct sau 

de membru al organelor colegiale care formează executivul unei autorităţi administrative 

locale pentru cetăţenii lor. De asemenea acestea pot stabili ca persoanele care exercită 

temporar sau ad-interim funcţiile stabilite mai sus să fie cetăţeni proprii. 

 Mai mult, statele membre pot exclude rezidenţii, care au fost aleşi, de la desemnarea 

delegaţilor care pot vota într-o adunare parlamentară (art. 5 alin. (4)). 

 Menţionăm că statele membre ale Uniunii Europene pot stabili incompatibilitatea 

anumitor funcţii, indiferent de statul în care acestea sunt exercitate, cu statutul de ales local 

(art. 6 alin. (2)) iar candidaţilor li se poate cere să declare că nu au o calitate incompatibilă cu 

funcţia pentru care candidează. 

 Statele membre pot stabili ca alegătorii comunitari de cetăţenie diferită să-şi exercite 

drepturile electorale numai pe bază de cerere dar pot să prevadă totodată ca înscrierea pe 

listele electorale să se facă în mod automat (art.7 alin. (1) şi (3)). Statele membre nu pot 

pretinde însă votanţilor să se înscrie pe listele electorale la fiecare alegeri. 

 Statele membre în care mai mult de 20% din populaţia rezidentă cu drept de vot are 

cetăţenie europeană fără a deţine însă cetăţenia acelui stat, pot condiţiona posibilitatea 

exercitării drepturilor electorale pe teritoriul lor de o durată minimă a rezidenţei; pentru 

dreptul de a alege, durata rezidenţei nu poate fi mai lungă decât perioada pentru care consiliul 

reprezentativ al unităţii administrativ–teritoriale este ales, pentru dreptul de a candida aceasta 

poate fi de două ori mai mare decât mandatul consiliului (art. 12 alin. (1) lit. a şi b). Belgia are 

posibilitatea de a limita dreptul de a alege al rezidenţilor – cetăţeni ai Uniunii Europene, în 

anumite unităţi administrativ-teritoriale (art. 12 alin. (2)). În plus, aceste state pot promova 

reglementări privind compunerea listei de candidaţi (art. 12 alin. (1) lit. c). În preambul, 

aceste excepţii sunt justificate de argumentul că „cetăţenia Uniunii urmăreşte să ajute cetăţenii 

Uniunii să se integreze mai bine în ţara gazdă” şi că „trebuie evitată orice polarizare în liste 

compuse din cetăţeni şi liste alcătuite din persoane de cetăţenie diferită”. Pentru Belgia, 
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trăsăturile specifice şi echilibrul care trebuie să fie păstrat între cele trei comunităţi lingvistice 

precum şi împărţirea teritorială în regiuni şi comunităţi sunt motivele invocate pentru 

posibilele excepţii în privinţa dreptului de vot. 
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ANEXA NR. 2 

Statistica alegătorilor UE pe judeţe 

Ordonare după numele judeţului 

 

Judet Număr alegători UE

Alba 215

Arad 601

Arges 411

Bacau 235

Bihor 648

Bistrita-Nasaud 137

Botosani 68

Braila 181

Brasov 597

Bucuresti 4733

Buzau 118

Calarasi 39

Caras-Severin 220

Cluj 798

Constanta 581

Covasna 269

Dimbovita 145

Dolj 227

Galati 118

Giurgiu 59

Gorj 76
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Harghita 188

Hunedoara 309

Ialomita 79

Iasi 279

Ilfov 738

Maramures 209

Mehedinti 97

Mures 397

Neamt 231

Olt 127

Prahova 447

Salaj 257

Satu Mare 218

Sibiu 951

Suceava 162

Teleorman 36

Timis 1045

Tulcea 378

Vaslui 41

Vilcea 120

Vrancea 75

TOTAL 16860
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Ordonare după numărul de alegători 

 

Judet Număr alegători UE

Bucuresti 4733

Timis 1045

Sibiu 951

Cluj 798

Ilfov 738

Bihor 648

Arad 601

Brasov 597

Constanta 581

Prahova 447

Arges 411

Mures 397

Tulcea 378

Hunedoara 309

Iasi 279

Covasna 269

Salaj 257

Bacau 235

Neamt 231

Dolj 227

Caras-Severin 220

Satu Mare 218

Alba 215
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Maramures 209

Harghita 188

Braila 181

Suceava 162

Dimbovita 145

Bistrita-Nasaud 137

Olt 127

Vilcea 120

Buzau 118

Galati 118

Mehedinti 97

Ialomita 79

Gorj 76

Vrancea 75

Botosani 68

Giurgiu 59

Vaslui 41

Calarasi 39

Teleorman 36

TOTAL 16860
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ANEXA NR. 3 
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ANEXA NR. 4 
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Sume alocate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008 
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ANEXA NR. 5 
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ANEXA NR. 6 

 

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

învestiţi să facă parte din Biroul Electoral Central 

 

PREŞEDINTE: 

Surdescu Ioana – judecător la Secţia Penală 

LOCŢIITOR: 

Cârstocea Mariana – judecător la Secţia Comercială 

MEMBRII: 

Cornoiu Dănuţ – judecător la Secţia civilă şi de proprietate intelectuală 

Luzescu Cristina – judecător la Secţia civilă şi de proprietate intelectuală 

Motea Aurelia – judecător la Secţia Comercială 

Bogasiu Gabriela Elena – judecător la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Puşoiu Iuliana – judecător la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal 
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ANEXA NR. 7 

 

COMPONENŢA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL 

PREŞEDINTE: 

Ioana Surdescu – judecător la Secţia Penală 

LOCŢIITOR: 

Mariana Cârstocea – judecător la Secţia Comercială 

MEMBRII: 

Dănuţ Cornoiu – judecător la Secţia civilă şi de proprietate intelectuală 

Cristina Luzescu – judecător la Secţia civilă şi de proprietate intelectuală 

Aurelia Motea – judecător la Secţia Comercială 

Gabriela Elena Bogasiu– judecător la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Iuliana Puşoiu– judecător la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente 

Octavian Opriş - preşedinte  

Marian Muhuleţ - vicepreşedinte  

Ana Maria Pătru - vicepreşedinte  

Reprezentanţii partidelor parlamentare 

Nicolae Vasilescu  – PSD 

Tudor Alexandru Chiuariu –PNL  

Cristian Ene – PD-L  

Petre Popeangă –PRM  

Vlad Gabriel Hogea - PC  
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Szekely Levente Csaba – UDMR 

Ana-Luminiţa Ţifui – PNG-CD 

Nicoleta Bogăceanu - PNŢCD 
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ANEXA NR. 8 

OBSERVATORI STRĂINI 

 

Organizaţie Nume observatori 

acreditaţi 

Acreditare nr. 

Centrul Pentru Comunicare 

Internaţională Şi Drepturile 

Omului (CCIDO) 

Savva Viorel 

Hincu Andrei 

Cozmolici Dumitru 

Guzun Victor 

1/A/16.05.2008 

Asociaţia Pro Democraţia 

Centrul Naţional de 

Coordonare ENEMO 

Dan Nicu 

Gîlca Vladimir 

Timothy Scott 

Scott Andersen 

5/A/30.05.2008 

Asociaţia de Atitudini Civice 

EuroDEMOS 

Karen Yengibaryan 

Arsen Hovhannisyan 

Gunel Nasirova 

Vusal Bakirov 

Vali Huseynov 

Solenne Horellou 

Martins Eglijs 

Silva Santos Marcia 

Fernanda 

Aliona Paciurca 

7/A/30.05.2008 
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Bilal Yavas 

Michal Lech Jerzy 

Wippich Kamil Waldermar 

Ermelinda Kanushi 

Alessandro Passeti 

Luca Minghinelli 

Smilev Vladimir 

Persoană fizică Stanzeleit Herbert Dieter 9/A/12.06.2008 

 

DELEGAŢII MASS-MEDIA STRĂINE 

 

Organizaţie Nume delegaţi acreditaţi Acreditare nr. 

DUNA TV Kulcsar Tibor 

Baranyi Laszlo 

2/A/23.05.2008 

Associated Press Television 

News 

Gheorghiu Olimpiu 2/A/23.05.2008 

Agenţia de presă European 

Pressphoto Agency (EPA) 

Ghement Robert 

Vioreanu Radu 

2/A/23.05.2008 

Agenţia de presă REUTERS Ilie Luiza 

Marinaş Radu 

Roşca Iulia 

Cristel Bogdan 

2/A/23.05.2008 
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Agenţia de presă REUTERS Barbu Mihai 3/A/28.05.2008 

XINHUA (China Nouă) Lin Huifen 

Chen Jin 

3/A/28.05.2008 

DUNA TV Andras Erdely 

Lehel A. Dobondi 

4/A/29.05.2008 

Agence France Presse (AFP) Mihăilescu Daniel 6/A/30.05.2008 

Agence France Presse (AFP) Teodorescu Anca 8/A/30.05.2008 
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ANEXA NR. 9 

 

Situaţia hotărârilor privind cererile de anulare a alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale 

Tur I de scrutin – 1 iunie 2008 

Nr. 

crt. 

Nr. hotărâre Soluţie 

cerere 

Motivaţie 

1. Hotărârea nr. 134/04.06.2008 admisă  

2. Hotărârea nr. 137/06.06.2008 respinsă lipsa calităţii procesuale active 

3. Hotărârea nr. 138/06.06.2008 respinsă lipsa calităţii procesuale active 

4. Hotărârea nr. 139/06.06.2008 respinsă nefondată 

5. Hotărârea nr. 140/06.06.2008 respinsă nefondată 

6. Hotărârea nr. 141/06.06.2008 respinsă nefondată 

7. Hotărârea nr. 143/06.06.2008 admisă  

8. Hotărârea nr. 145/07.06.2008 respinsă nefondată 

9. Hotărârea nr. 146/07.06.2008 respinsă lipsa calităţii procesuale active 

10. Hotărârea nr. 150/09.06.2008 respinsă nefondată 

11. Hotărârea nr. 151/09.06.2008 respinsă nefondată 

12. Hotărârea nr. 152/09.06.2008 respinsă Nefondată 

13. Hotărârea nr. 153/09.06.2008 respinsă nefondată 

14. Hotărârea nr. 154/09.06.2008 respinsă nefondată 

15. Hotărârea nr. 156/09.06.2008 respinsă tardivă 
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16. Hotărârea nr. 157/09.06.2008 respinsă tardivă 

17. Hotărârea nr. 160/09.06.2008 respinsă nefondată 

18. Hotărârea nr. 161/09.06.2008 respinsă nefondată 

19. Hotărârea nr. 162/09.06.2008 respinsă lipsa calităţii procesuale active 

20. Hotărârea nr. 163/09.06.2008 respinsă lipsa calităţii procesuale active 

21. Hotărârea nr. 164/09.06.2008 respinsă nefondată 

22. Hotărârea nr. 165/09.06.2008 respinsă lipsa calităţii procesuale active 

23. Hotărârea nr. 166/09.06.2008 respinsă nefondată 

24. Hotărârea nr. 167/10.06.2008 respinsă tardivă 

25. Hotărârea nr. 168/10.06.2008 respinsă tardivă 

26. Hotărârea nr. 170/10.06.2008 respinsă nefondată 

27. Hotărârea nr. 176/11.06.2008 respinsă nefondată 

28. Hotărârea nr. 177/12.06.2008 respinsă nefondată 

29. Hotărârea nr. 178/12.06.2008 respinsă nefondată 

30. Hotărârea nr. 180/12.06.2008 respinsă tardivă 

31. Hotărârea nr. 181/12.06.2008 respinsă tardivă 

32. Hotărârea nr. 182/12.06.2008 respinsă tardivă 

33. Hotărârea nr. 183/12.06.2008 respinsă tardivă 

34. Hotărârea nr. 184/12.06.2008 respinsă tardivă 

35. Hotărârea nr. 185/12.06.2008 respinsă tardivă 

36. Hotărârea nr. 186/12.06.2008 respinsă tardivă 

37. Hotărârea nr. 188/12.06.2008 respinsă tardivă 
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38. Hotărârea nr. 190/12.06.2008 respinsă nefondată 

39. Hotărârea nr. 192/12.06.2008 respinsă nefondată 

40. Hotărârea nr. 193/12.06.2008 respinsă nefondată 

41. Hotărârea nr. 195/14.06.2008 respinsă nefondată 

42. Hotărârea nr. 196/14.06.2008 respinsă nefondată 

43. Hotărârea nr. 218/17.06.2008 respinsă nefondată 

44. Hotărârea nr. 250/18.06.2008 respinsă tardivă 

45. Hotărârea nr. 251/18.06.2008 respinsă tardivă 

46. Hotărârea nr. 252/18.06.2008 respinsă tardivă 

47. Hotărârea nr. 253/18.06.2008 respinsă tardivă 

48. Hotărârea nr. 254/18.06.2008 respinsă tardivă 

49. Hotărârea nr. 255/18.06.2008 respinsă tardivă 

50. Hotărârea nr. 256/18.06.2008 respinsă tardivă 

51. Hotărârea nr. 257/18.06.2008 respinsă tardivă 
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ANEXA NR. 10 

 

Hotărârile Biroului Electoral Central 

Prezentare succintă a celor mai importante hotărâri ale  

Biroului Electoral Central 

 

1. Prin Hotărârea nr. 1 din 25 martie 2008 s-a stabilit funcţionarea Biroului Electoral  

Central pentru organizarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 2008. 

2. Hotărârea nr. 2 din 25 martie 2008 priveşte întocmirea documentelor care însoţesc 

lista de candidaţi. 

3. Hotărârea nr. 3 din 25 martie 2008 priveşte unele precizări referitoare la cerinţele 

listelor de candidaţi ale organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale. 

4. Prin Hotărârea nr. 4 din 27 martie 2008, Biroul Electoral Central a înregistrat semnele 

electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor 

cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale. Au fost înregistrate 30 de însemne 

electorale.  

5. Prin Hotărârea nr. 5 din 27 martie 2008 s-a respins semnul electoral al Alianţei „Lista 

lui Cozmin” dintre Partidul Iniţiativa Naţională şi Partidul Alternativa Ecologistă, deoarece 

semnul comunicat de această Alianţă conţinea o opinie, un mesaj electoral acesta fiind „Ne-

am săturat cât ne-au furat” care se raporta implicit la ceilalţi competitori electorali. Mesajul 

electoral propus de Alianţă reprezenta o afirmaţie defăimătoare, care viza implicit ceilalţi  

candidaţi înscrişi în competiţia electorală, şi contravenea art 30, alin 6 din Constituţie, fiind 

contrară ordinii de drept, în sensul art. 56 alin. 3 din Legea nr. 67/2004. 

6. Prin Hotărârea nr. 6 din 27 martie 2008 Biroul Electoral Central a respins semnul 

electoral al Partidului Renaşterii României deoarece documentaţia  a fost trimisă tardiv. 

Temenul limită pentru comunicarea semnelor electorale a fost 26 martie 2008, iar cererea 

Partidului Renaşterii României  a fost înr.egistrată la sediul Biroului Electoral Central în data 

de 27.03.2008. 

7. Prin Hotărârea nr. 8din 31 martie 2008 a fost înr.egistrat semnul electoral al Partidului 

Alternativa Ecologistă. 
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8. Biroul Electoral Central a respins prin Hotărârea nr. 9 din 31 martie 2008 semnul 

Partidului Popular din România deoarece documentaţia a fost transmisă tardiv, cererea acestui 

partid fiind înr.egistrată în data de 29.03.2008. 

9. Prin Hotărârea  nr. 10  din 8 aprilie 2008  Biroul Electoral Central a stabilit procedura 

de acreditare la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale. 

10. Prin Hotărârea nr. 12 din 8 aprilie 2008, Biroul Electoral Central a respins semnul 

electoral al Partidului „Pentru Patrie” deoarece documentaţia a fost transmisă tardiv. Trebuia 

depusă la data de 26 martie 2008 şi a fost înregistrată la sediul Biroului Electoral Central în 

data de 31 martie 2008.  

11. De asemenea, prin Hotărârile nr. 13 respectiv nr.14 din 8 aprilie 2008 a fost respins 

semnul electoral al Organizaţiei Alianţa pentru Unitatea Rromilor respectiv Uniunea Croaţilor 

din România deoarece documentaţia a fost transmisă tardiv. 

12. Biroul Electoral Central prin Hotărârea nr. 17 din 8 aprilie 2008 a stabilit că 

„alegătorii domiciliaţi în comunele şi oraşele nou înfiinţate ori care şi-au schimbat denumirea 

îşi pot exercita drepturile electorale la secţia de votare la care este arondată strada sau 

localitatea menţionată în actele lor de identitate, chiar dacă menţiunile referitoare la domiciliul 

existente în actele de identitate nu au fost puse de acord cu situaţia creată în urma 

reorganizării unităţii administrativ - teritoriale sau a schimbării denumirii acesteia”. 

13. Hotărârea nr. 20 din 8 aprilie 2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi din 

Legea 67/2004. Biroul Electoral Central a hotărât că declaraţia pe propria răspundere dată de 

persoanele care candidează pentru una dintre demnităţile sau funcţiile publice este publică din 

momentul depunerii candidaturilor la birourile electorale de circumscripţie. Birourile 

electorale de circumscripţie sunt obligate să trimită la Consiliul Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii, lista persoanelor care îndeplinesc funcţiile prevăzute de art. 3 lit.g) din 

OUG nr. 24/2008, însoţite de declaraţiile pe proprie răspundere, în termen de 30 de zile de la 

data alegerii în funcţie. 

14. Prin Hotărârea nr. 21 din 8 aprilie 2008, Biroul Electoral Central a admis contestaţiile 

formulate de Partidul Naţional Liberal – Filiala Mehedinţi şi de către Partidul Noua Generaţie 

– Creştin Democrat cu privire la Hotărârea nr. 11 a Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 27 Mehedinţi care stabilea obligaţia ca propunerile de candidaturi să fie însoţite 

de copii certificate ale actelor de identitate ale candidaţilor. Dar Biroul Electoral Central a 

stabilit prin Hotărârea nr. 2 din 25 martie 2008 documentele care trebuie să însoţească listele 

de candidaţi, iar hotărârile BEC sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din ţară. 
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15. În Hotărârea nr. 22 din 10 aprilie 2008 s-a stabilit că  listele de candidaţi pot  fi 

semnate şi de conducerea unui organ ierarhic superior organizaţiei judeţene a partidului.  

16. Prin Hotărârea nr. 26 din 10 aprilie 2008  BEC-ul a admis contestaţia formulată de 

Filialele judeţene Mureş ale Partidului Social Democrat şi Partidului România Mare împotriva 

Hotărârii nr. 6 din 8 aprilie 2004 dată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 

Mureş. De asemenea a desfiinţat în parte hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 28 Mureş în privinţa art 3 iar pe fond a respins cererea de înregistrare a 

semnului electoral al Alianţei electorale dintre Partidul Social Democrat şi Partidul România 

Mare ca tardiv formulată. 

17. Hotărârea nr. 28 din 14 aprilie 2008 priveşte interpretarea unitară a unor prevederi din 

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

modificările şi completările ulterioare. Astfel, s-au decis următoarele:  

• hotărârea de respingere a candidaturii se afişează la sediul biroului electoral de 

circumscripţie, iar neîndeplinirea condiţiilor legale pentru un candidat nu este de 

natură să afecteze valabilitatea celorlalte candidaturi cuprinse în listă, 

• instanţele judecătoreşti competente să soluţioneze contestaţiile formulate împotriva 

hotărârilor de acceptare sau respingere a unei candidaturi de către biroul electoral 

de circumscripţie vor comunica, de îndată, după expirarea termenelor imperative 

prevăzute de art 52 alin (5) şi (6) din lege, hotărârea definitivă şi irevocabilă 

biroului electoral de circumscripţie care a pronunţat hotărârea atacată, în vederea 

definitivării candidaturilor. 

18. Hotărârea nr.  29 din 14 aprilie 2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi 

referitoare la depunerea candidaturilor. Persoanele care candidează pentru funcţiile de primar, 

consilier local, preşedinte al consiliului judeţean, consilier judeţean sunt obligate să-şi declare 

averea şi interesele.  

19. În Hotărârea nr. 32 din 16.04.2008 s-a stabilit ca preşedintele şi membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat 

cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile dacă 

domiciliează în sectorul pentru care se votează în secţia respectivă. În cazul în care nu 

domiciliază în sectorul respectiv, aceste persoane vor vota la secţia de votare corespunzătoare 

domiciliului lor. 

20. Biroul Electoral Central prin Hotărârea nr.34 din 16 aprilie 2008 a stabilit că 

organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale „Uniunea Democrată a 

Ucrainenilor din România” poate să depună candidaturile la alegerile pentru autorităţile 
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administraţiei publice locale deoarece reprezintă mai mult de 15% din numărul populaţiei  de 

etnie ucraineană din România. 

21. În Hotărârea nr. 35 din 21 aprilie 2008 s-a admis ca organizaţia cetăţenilor români 

aparţinând minorităţilor naţionale „Alianţa pentru Unitatea Rromilor” să poată depune 

candidaturi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 1 iunie 

2008. Din documentaţia trimisă rezultă că a fost depusă o listă de membri ce cuprinde un 

număr de 25630 care reprezintă mai mult de minimul de 25000 de membri precum şi o 

răspândire naţională a semnatarilor pe 19 judeţe şi municipiul Bucureşti, fiecare din aceste 

unităţi administrativ teritoriale cu mai mult de 300 de semnături. De asemenea, prin Hotărârea 

nr. 39 din 21 aprilie 2008 s-a respins cererea de depunere a candidaturilor din partea 

organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale „Centrului Creştin al 

Romilor din România” deoarece au depus o listă valabilă de membri cuprinzând un număr de 

22355, faţă de prevederile legale care impuneau un număr minim de  25000 de membri. 

22. Hotărârea nr. 44 din 30 aprilie 2008 prevede că în cazul în care a intervenit decesul 

unui dintre candidaţii la funcţia de primar sau la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, 

între data acceptării candidaturii, de către biroul electoral sau de către instanţa de judecată, şi 

data începerii campaniei electorale (02 mai 2008, ora 7,00), formaţiunea politică pe lista 

căreia candida persoana decedată poate depune la biroul electoral de circumscripţie 

competent, potrivit legi, o nouă candidatură, în locul celei lipsite de eficacitate prin decesul 

candidatului. 

23. Hotărârea nr. 47 din 2 mai 2008 privind interpretarea prevederilor art 65 alin. (1) şi (2) 

din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale care conţin cel 

puţin un partid parlamentar, precum şi organizaţiile cetăţenilor români aparţinând 

minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului 

au acces gratuit la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale 

studiourilor teritoriale ale acestora, fără a fi condiţionate de un număr minim de circumscripţii 

electorale în care au depus liste de candidaţi. 

Partidele politice neparlamentare, precum şi alianţele politice şi electorale compuse numai 

din partide politice neparlamentare au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de 

radiodifuziune  şi televiziune numai în măsura în care depun liste de candidaţi în minimum 

50% din circumscripţiile electorale de pe cuprinsul unui judeţ ce intră în raza de acoperire a 
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studiourilor teritoriale respective. Formaţiunile au acces la serviciile publice naţionale de 

radiodifuziune şi televiziune dacă depun liste complete de candidaţi în cel puţin 50% din 

circumscripţiile electorale din 15 judeţe. Candidaţii independenţi au acces gratuit la serviciile 

publice de radiodifuziune şi televiziune, atât  la nivel naţional, cât şi la studiourile teritoriale 

în a căror rază de acoperire intră circumscripţia electorală în care candidează. 

24. BEC prin Hotărârea nr. 50 din 2 mai 2008 a admis contestaţia formulată de Partidul 

Naţional Liberal Filiala Judeţeană Mureş, împotriva Hotărârii nr.37/30.04.2008 a Biroului 

Electoral  de Circumscripţie Judeţeană Mureş nr..28, prin care se solicită desfiinţarea  acesteia 

şi reluarea procedurii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Mureş, cu 

includerea reprezentantului comunicat de PNL Mureş, dl Lefter Silviu. 

25. În Hotărârea nr. 54 din 3 mai 2008, Biroul Electoral Central a admis contestaţiile 

formulate de către Partidul Verde şi respectiv, Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat şi a 

desfiinţat Hotărârea nr..71/02.05.2008 a BEM Bucureşti. S-a contestat hotărârea BEM 

Bucureşti nr. 42 prin care s-a stabilit ca circumscripţiile electorale 1- 6 să aibă în vedere, la 

completarea birourilor electorale, listele complete pentru consilieri locali, primar de sector 

(local), consilieri generali ai municipiului Bucureşti şi primar general al municipiului 

Bucureşti.  

26. Hotărârea nr..56 din 6 mai 2008. Biroul Electoral Central a hotărât în baza  

prevederilor art 77 alin 3 din Legea 67/2004, ca depunerea contestaţiilor să se facă în termen 

de 48 de ore de la data afişării hotărârii la sediul biroului electoral care a emis-o. Potrivit art 

77 alin.(3) din Legea 67/2004, împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie 

comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti se poate face 

contestaţie la biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv la Biroul Electoral de 

Circumscripţie al municipiului Bucureşti, iar împotrva soluţiei date de aceste din urmă birouri 

electorale, se poate face contestaţie la Biroul Electoral Central. 

27. Hotărârea nr.59 din 6 mai 2008. Biroul Electoral Central a hotărât ca în perioada 

campaniei electorale, candidaţii la alegerile locale să nu aibă calitatea de producător, 

realizator, moderator sau invitat permanent în programele televizate sau radiodifuzate. 

28. Hotărârea nr. 67 din 12 mai 2008. Biroul Electoral Central a admis contestaţia 

formulată de Stativă Irinel şi Stativă Luminiţa Cosmina care contestau Hotărârea nr. 

18/08.05.2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 Vaslui. Prin această 

Hotărâre a BEJ Vaslui se respingea plângerea formulată de aceştia referitoare la faptul că pe 

peretele blocului unde se află aparatmentul ai căror proprietari sunt, a fost afişat un banner 
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electoral aparţinând candidatului PNL la Consiliul Judeţean Vaslui – Dan Marian, fără a 

exista acordul proprietarilor, aşa cum prevede Legea nr. 67/2004. Astfel BEC-ul a hotărât 

desfiinţarea  Hotărârii nr. 18/08.05.2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

39 Vaslui şi a trimis plângerea spre soluţionare Biroului de Circumscripţie Municipală Vaslui. 

29. Hotărârea nr.74  din 15 mai 2008 prin care BEC a hotărât modul de repartizare a 

mandatelor de consilier. Repartizarea mandatelor de consilier se va realiza în conformitate cu 

prevederile art. 96 din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea mandatelor se face 

avându-se în vedere numai partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit 

pragul electoral. Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, 

rezultat din înmulţirea punctelor procentuale cu numărul total al voturilor valabil exprimate 

într-o circumscripţie electorală. În condiţiile art. 96 alin. (1) din Legea nr.67/2004 au fost 

stabilite următoarele limite ale pragului electoral: 

a) pentru partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţi independenţi …………… 5%; 

b) pentru alianţe politice şi alianţe electorale formate din 2 

membri…………………………………..........……………….7%; 

c) pentru alianţe politice şi alianţe electorale formate din cel puţin 3 

membri .......................................................................................8%. 

Pentru realizarea listei partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi, 

care au întrunit pragul electoral, biroul electoral al circumscripţiei parcurge următoarele etape: 

 a) se vor calcula limitele pragului electoral corespunzător numărului total al voturilor 

valabil exprimate în circumscripţia respectivă pentru fiecare partid politic, organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică, alianţă electorală sau candidat 

independent; 

 b) se vor compara rezultatele obţinute de fiecare partid, organizaţie a cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică, alianţă electorală sau candidat independent 

cu nivelul pragului electoral stabilit pentru fiecare entitate participantă; 

c) se vor înscrie în lista partidelor, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care au 
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întrunit pragul electoral numai acele formaţiuni care au obţinut un număr de voturi valabil 

exprimate cel puţin egal cu nivelul pragului electoral corespunzător categoriei din care fac 

parte. 

30. Hotărârea nr. 75 din 15 mai 2008 privind normele tehnice de completare, verificare şi 

circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare prevede ca după numărarea 

voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare să încheie, separat, pentru 

consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, precum şi pentru preşedintele 

consiliului judeţean câte un proces verbal, în două exemplare.  În municipiul Bucureşti, 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie, separat pentru consiliul de sector, 

pentru Consiliul General al municipiului Bucureşti, pentru primarul de sector, respectiv pentru 

primarul general al municipiului Bucureşti câte un proces-verbal, în două exemplare. 

Procesele-verbale încheiate separat la secţia de votare pentru consiliul local, pentru consiliul 

judeţean, pentru primar, precum şi pentru preşedintele consiliului judeţean pot fi semnate 

olograf de către membrii secţiei de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea imperativă a 

condiţiei de a aplica semnăturile doar în partea stângă a paginilor acestor procese-verbale, 

astfel încât să nu fie în nici un fel afectate cifrele cuprinse în procesul-verbal. 

28.  În Hotărârea nr.76 din 15 mai  2008 Biroul Electoral Central a  stabilit că persoanele 

condamnate care nu au fost lipsite de drepturile electorale şi persoanele arestate preventiv 

votează numai dacă au domiciliul în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea 

administrativ teritorială a municipiului în care se află penitenciarul în care sunt deţinute. 

Persoanele care sunt condamnate definitiv şi care nu sunt lipsite de drepturi electorale şi cele 

arestate preventiv pot formula o cerere către conducerea locului de deţinere prin care îşi 

exprimă intenţia de a vota, indicându-şi domiciliul şi datele personale. Aceste cereri sunt 

centralizate şi transmise celei mai apropiate secţii de votare din raza unităţii administrativ – 

teritoriale în care se află locul de detenţie. Administraţia penitenciarelor are obligaţia de a lua 

măsurile necesare pentru asigurarea caracterului secret şi liber exprimat al votului. De 

asemenea, Biroul Electoral Central a stabilit că nu este permisă organizarea acţiunilor de 

campanie electorală în penitenciare şi în centre de reeducare. 

31. În Hotărârea nr. 77 din 15 mai 2008 s-a stabilit că birourile electorale de 

circumscripţie pot elibera, la cererea partidelor politice, alianţelor electorale sau a candidaţilor 

independenţi, câte un buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat, începând cu 

momentul afişării buletinelor de vot în condiţiile art. 59 din Legea nr. 67/2004. 



 
 

 
 

159

32. Hotărârea nr. 79 din 15 mai 2008 prin care Biroul Electoral Central a admis contestaţia 

formulată de Partidul România Mare împotriva Hotărârii nr. 6 din 13 mai 2008 a Biroului 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană Cluj, a desfiinţat hotărârea atacată şi a transmis 

plângerea spre soluţionare la Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Cluj–

Napoca. Biroul Electoral Central a constatat din documentele trimise spre analizare că 

Partidul România Mare a formulat o plângere cu privire la afişele electorale ale candidaţilor 

UDMR pentru funcţiile de consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Cluj şi pentru funcţiile de 

consilieri locali în Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca, care conţin culorile roşu, alb 

şi verde ce se regăsesc şi în drapelul Ungariei încălcându-se astfel prevederile art 76 alin.(6) 

di  Legea nr. 67/2004. 

33. Hotărârea nr. 85 din 20 mai 2008 prin care s-a stabilit că delegaţilor, reprezentanţilor 

tuturor partidelor politice, alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au 

reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, care au fost acreditaţi de către birourile 

electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector, după caz şi care 

au participat la deschiderea urnelor şi la numărarea voturilor li se eliberează, la cerere, de 

către preşedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces verbal. Cererea trebuie 

formulată în scris, înainte de întocmirea procesului verbal. 

34. Hotărârea nr. 86 din 20 mai 2008. Biroul Electoral Central a lămurit că prin sintagma 

„continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale” din cuprinsul art. 

103 lit.q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la afişarea, lansarea sau 

distribuirea materialelor electorale de orice tip, după încheierea oficială a campaniei 

electorale, în data de 31.05.2008, ora 7,00. 

35. În Hotărârea nr. 89 din 20 mai 2008 sunt stabilite următoarele: că primarii asigură în 

fiecare secţie de votare 4 urne, câte una pentru primar, pentru consiliul local, pentru 

preşedintele consiliului judeţean (respectiv primarul general al muncipiului Bucureşti) şi 

pentru consiliul judeţean (respectiv Consiliul General al municipiului Bucureşti); preşedinţii 

secţiilor de votare trebuie să inscripţioneze vizibil urnele  cu denumirea celor patru autorităţi 

şi să îndrume alegătorii pentru introducerea buletinelor de vot în urnele special destinate. Prin 

Hotărârea nr. 98 din 26 mai 2008 a fost completată Hotărârea nr. 89 după cum urmează: 

introducerea buletinelor de vot în altă urnă decât cea destinată candidaturii nu afectează 

valabilitatea acestora şi încheierea proceselor verbale privind rezultatul votării pentru fiecare 

din cele patru autorităţi se face după numărarea buletinelor de vot din toate cele patru urne. 
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36. În Hotărârea nr.91 din 21 mai 2008 sunt prezentate etapele ce trebuie urmate în 

vederea preluării materialelor necesare votării (ştampile cu menţiunea votat, ştampila de 

control a secţiei de votare, buletinele de vot).  

37. În temeiul art 37 alin (1) lit (c) şi alin (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul 

Electoral Central a decis în Hotărârea nr. 97 din 25 mai 2008 următoarele „în circumscripţiile 

electorale în care partidele politice componente ale unei alianţe electorale constituite la nivel 

judeţean participă la alegeri pe liste proprii, fiecare dintre partidele componente ale alianţei 

poate avea repezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare”. 

38. Hotărârea nr. 103 din 26 mai 2008 prin care se admite de către BEC contestaţia  

formulate de către PSD – Organizaţia judeţeană Hunedoara împotriva Hotărârii nr. 43 din 

24.05.2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 22, judeţul Hunedoara şi desfiinţează 

această hotărâre. Contestaţia PSD-ului se referă la faptul că Biroul Electoral de Circumscripţie 

nr. 22 din judeţul Hunedoara a obligat pe preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie 

Comunală Băiţa să înr.egistreze propunerile de reprezentanţi în secţiile de votare din 

localitatea Băiţa după expirarea termenului limită legal. De asemenea, BEC a respins  

sesizarea PNGCD care a fost înr.egistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 22, jud 

Hunedoara, sub nr. 482 din 24.05.2008. 

39. Hotărârea nr.106 din 27 mai 2008 unde au fost stabilite categoriile de persoane care 

pot asista la procesul de votare, la deschiderea urnelor şi numărarea voturilor. Acestea sunt: 

membrii biroului electoral al secţiei de votare, delegaţii partidelor politice, alianţelor politice 

şi alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al 

secţiei de votare, acreditaţi conform legii de către birourile electorale de circumscripţie 

comunală, orăşenească, municipală sau de sector, observatori străini sau interni, delegaţii 

mass media interni şi externi acreditaţi, candidaţii. Urna specială poate fi transportată numai 

de membrii biroului electoral al secţiei de votare. Candidaţii pot însoţi urna special, deoarece 

legea le conferă dreptul de a asista la operaţiunile de votare. 

40. Hotărârea nr. 107 din 27 mai 2008 prin care se hotărăşte că pentru turul II de scrutin al 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, Centrul Naţional de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative pune un exemplar al copiei listei electorale permanente la dispoziţia 

primarilor. Copia listei electorale permanente va fi predată  de către primar, pe bază de proces 

verbal, cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de 

votare unde va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin. 
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41. Hotărârea nr. 109 din 28 mai 2008. În vederea verificării modului de completare şi 

asigurarea coerenţei datelor înscrise în procesele verbale privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerii şi atribuirea mandatelor de consilier local, respectiv de 

primar, întocmite de birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală 

sau de sector a municipiului Bucureşti, Biroul Electoral Central a hotărât următoarele: 

procesele verbale încheiate de birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, 

municipală sau de sector al municipiului Bucureşti să fie întocmite în 3 exemplare şi să fie 

aduse la biroul electoral al circumscripţiei judeţene respectiv al municipiului Bucureşti, după 

verificarea şi rezolvarea eventualelor neconcordanţe între datele înscrise şi marcate pe toate 

cele 3 exemplare, acestea au următoarea destinaţie: unul este predat reprezentanţilor 

Institutului Naţional de Statistică din cadrul staţiei de prelucrare în vederea prelucrării şi 

obţinerii rezultatelor alegerilor la nivelul judeţului/mun. Bucureşti, un exemplar rămâne la 

dispoziţia biroului electoral judeţean (al municipiului Bucureşti), un exemplar certificat de 

biroul electoral al circumscripţiei judeţene este dat preşedintelui biroului electoral al 

circumscripţiei comunale, orăşeneşti (de sector), municipale pentru a fi înaintat instituţiilor 

abilitate de Legea nr.215/2001, republicată, pentru validarea mandatelor. 

42. Hotărârea nr.114 din 29 mai 2008.  Biroul Electoral Central a admis contestaţia depusă 

de susţinătorii candidatului indepedent Sorin Oprescu şi a desfiinţat Hotărârea nr.100 din 25 

iunie 2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti care a admis 

solicitarea Partidului Iniţiativa Naţională. Acesta cerea punerea la dispoziţie a unei fotocopii 

de pe lista de susţinători ai candidatului independent pentru funcţia de primar la Primăria 

Municipiului Bucureşti, Sorin Oprescu. Contestatarii au susţinut că a fost încălcat dreptul la 

viaţa intimă şi privată prin îngăduirea accesului unor terţi la datele lor personale din listele de 

susţinători, acestea putând fi prelucrate numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în 

mod expres. Prin măsura dispusă de Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului 

Bucureşti  privind punerea la dispoziţie de fotocopii de pe listele în care sunt înscrise date 

personale, au fost încălcate prevederile legate de protecţie pentru datele cu caracter personal. 

43. Hotărârea nr. 135 din 6 iunie 2008 prin care Biroul Electoral Central stabileşte că în al 

doilea tur de scrutin, candidaţii sunt înscrişi pe buletinul de vot unul sub celălalt în funcţie de 

numărul voturilor obşinute la primul tur de scrutin, iar în caz de balotaj, poziţia candidaţilor 

va fi stabilită de ordinea alfabetică a numelor candidaţilor. De asemenea sunt aprobate 

modelele proceselor verbale care sunt utilizate la al doilea tur de scrutin. 

44. În Hotărârea nr. 136 din 6 iunie 2008, BEC-ul a stabilit următoarele: biroul electoral al 

secţiei de votare are obligaţia să hotărască de îndată asupra întâmpinărilor formulate, iar 
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contestaţia împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se soluţionează de biroul 

electoral de circumscripţie competent. În cazul admiterii contestaţiei de către biroul electoral 

de circumscripţie competent, acesta procedează la renumărarea şi totalizarea voturilor. După 

încheierea procesului verbal de centralizare a rezultatelor votării nu se mai pot efectua 

operaţiuni de renumărare. 

45. Hotărârea nr. 147 din 9 iunie 2008 prevede că activitatea birourilor electorale de 

circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, încetează după momentul 

eliberări certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali şi primarilor. Birourile 

electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti îşi încetează activitatea 

după eliberarea certificatului doveditor al alegerii primarului general al Municipiului 

Bucureşti. Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti şi birourile electorale 

de circumscripţie judeţene îşi încetează activitatea  după eliberarea certificatului doveditor al 

alegerii primarului general al Municipiului Bucureşti, respectiv după depunerea procesului 

verbal centralizator al rezultatului alegerilor la turul II de scrutin la Biroul Electoral Central. 

46. Prin Hotărârea nr. 149 din 9 iunie 2008, BEC a hotărât că noţiunea de „domiciliu” 

prevăzută la art.3 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 se referă la domiciliul stabilit  înainte de data 

de 1 iunie 2008, dată la care a avut loc turul I al alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale. 

47. Hotărârea nr. 179 din 12 iunie 2008. Biroul Electoral Central a dispus în urma 

contestaţiei depuse de Petcu Gheorghie, candidat la funcţia de primar în Circumscripţia 

electorală nr. 66 Rusca Montană,  judeţul Caraş Severin, organizarea celui de-al doilea tur de 

scrutin, pentru funcţia de primar între candidaţii Ecobici Dorin şi Petcu Constantin precum şi 

desfiinţarea Hotărârii nr. 70/09.06.2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie Electorală 

Judeţeană nr.11 Caraş Severin. Prin Hotărârea nr. 70/09.06.2008, Biroul Electoral de 

Circumscripţie Electorală Judeţeană nr. 11 Caraş Severin a respins cererea formulată de de 

Petcu Gheorghie prin care acesta solicita să ia act de revenirea asupra deciziei de retragere de 

la participarea la turul II de scrutin pentru funcţia de primar, invocând ameliorarea stării de 

sănătate. Candidaţii care au rămas după retragerea dl Gheorghie pentru turul II al scrutinului 

din 15 iunie 2008, au formulat şi ei cereri de retragere a candidaturii pentru funcţia de primar. 

Astfel, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 60 Rusca Montană a hotărât validarea în funcţia 

de primar al comunei Rusca Montană a domnului Ecobici Dorin, candidat PD-L, chiar dacă 

acesta nu întrunea majoritatea voturilor valabil exprimate.  
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48. Prin Hotărârea nr. 258 din 18 iunie 2008, Biroul Electoral Central a hotărât 

organizarea celui de-al treilea tur de scrutin între candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj în 

comuna Arcani, jud. Gorj şi în comuna Poieni jud. Teleorman pe data de 29 iunie 2008. 

49. Hotărârea nr. 287 din 23 iunie 2008 prin care Biroul Electoral Central admite ca 

fondată întâmpinarea formulată de PD-L Filiala Dolj şi anulează Hotărârea nr. 114 din 19 

iunie 2008 dată de Biroul Electoral Judeţean Dolj. Biroul Electoral Judeţean Dolj a dispus 

modificarea procesului verbal de centralizare a rezultatelor votării şi de atribuire a mandatelor 

întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 38 Coşoveni şi reatribuirea mandatelor de 

primar către candidatul PSD. În motivarea cererii, PD-L Filiala Dolj arată că: a) potrivit 

Hotărârii BEC nr. 147/2008, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană Dolj îşi încetase 

activitatea la data când a pronunţat hotărârea atacată, aşa cum rezultă din procesul verbal de 

autodizolvare din data de 17 iunie 2008; b) hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea 

prevederilor art 91, 92 din Legea nr..67/2004; c) hotărârea atacată a fost dată  cu încălcarea 

prevederilor art.94 din Legea nr. 67/2004 conform cărora, soluţionarea contestaţiilor se 

realizează înainte de totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor numai de către biroul 

electoral de circumscripţie. Se invocă şi Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 136 din 6 

iunie 2008 conform căreia după încheierea procesului verbal de centralizare a rezultatelor 

votării la nivelul circumscripţiei nu se mai pot efectua operaţiuni de numărare, iar orice 

operaţiune de acest gen efectuată, în alte condiţii, decât cele prevăzute de art.91 nu poate 

produce decât efecte asupra rezultatului votării. 

50. Hotărârea nr. 294 din 26 iunie 2008 prin care Biroul Electoral Central a hotărât ca 

organizaţiile neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului şi care au 

primit acreditări pentru obeservatorii interni, vor putea delega la turul de scrutin din data de 

29 iunie 2008, într-o secţie de votare, un singur repezentant al organizaţiei dintre cei care au 

fost acreditaţi la tururile de scrutin anterioare. 
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ANEXA NR. 11 
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ANEXA NR. 12 
 

SITUAŢIA 
unităţilor administrativ-teritoriale verificate pe baza Listei de verificare din 

punct de vedere al logisticii electorale (asigurarea fondurilor necesare, 
realizarea materialelor de logistică electorală, asigurarea sediilor pentru 

birourile electorale şi pentru secţiile de votare 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ - 
teritorială 

Nr. locuitori1  
 

Nr. 
alegători2  

Data 
control 

376.086   
URBAN  219130   

  
JUDEŢUL ALBA 
  RURAL 156956   

1 MUNICIPIUL ALBA IULIA 66842 60607+90 27.05.2008 
2 MUNICIPIUL AIUD 26367 23383+9 11.06.2008 
3 MUNICIPIUL BLAJ 20910 17558+9 12.06.2008 
4 MUNICIPIUL SEBES 29225 25482+43 28.05.2008 
5 ORAS ABRUD 5865 4913+11 06.06.2008 
6 ORAS BAIA DE ARIES 4490 3792+1 05.06.2008 
7 ORAS CAMPENI 7903 6767+2 05.06.2008 
8 ORAS OCNA MURES 15268 12837+1 11.06.2008 
9 ORAS TEIUS 7364 6205+1 12.06.2008 

10 ORAS ZLATNA 8335 7106+1 06.06.2008 
11 COMUNA CIUGUD 2711 2305 27.05.2008 
12 COMUNA VINTU DE JOS 5421 4370+1 28.05.2008 

457713   
URBAN 253437   

 
JUDEŢUL ARAD 

RURAL 204276   
13 ORAS INEU 9641 8283+14 10.04.2008 
14 ORAS LIPOVA 11199 9839+17 13.05.2008 
15 ORAS NADLAC 8021 6785+3 29.05.2008 
16 ORAS PANCOTA 7573 6220+5 10.04.2008 
17 ORAS PECICA 13524 11211+10 29.05.2008 
18 COMUNA BATA 1181 869+2 13.05.2008 
19 COMUNA PAULIS 4292 3393+6 28.05.2008 
20 COMUNA PEREGU MARE 1771 1628 29.05.2008 
21 COMUNA SEITIN 3003 2377 30.05.2008 
22 COMUNA SEMLAC 3873 3240+4 30.05.2008 
23 COMUNA SISTAROVAT 315 262+1 13.05.2008 
24 COMUNA VLADIMIRESCU 11294 9594+10 28.05.2008 

644236   
URBAN 308698   

 
JUDEŢUL ARGES 

RURAL 335538   
25 MUNICIPIUL PITESTI 168958 152993+269 21.05.2008 
26 MUNICIPIUL CAMPULUNG 37581 34041+16 10.06.2008 

                                                 
1 Potrivit Institutului Naţional de Statistică 
2 Potrivit Centrului Naţional de Administrarea a Bazelor de Date privind Evidenţa Populaţiei şi Oficiului Român de Imigrări 
(pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene – a 2-a cifră după semnul „+”) 



 170

27 ORAS STEFANESTI  13506 10901+26 12.06.2008 
28 ORAS TOPOLOVENI 10513 8174+2 22.05.2008 
29 COMUNA BASCOV 9246 7781+6 21.05.2008 
30 COMUNA BOGATI 4717 4044 22.05.2008 
31 COMUNA BRADU 5631 4945+10 12.06.2008 
32 COMUNA BUGHEA DE JOS 2957 2401 09.06.2008 
33 COMUNA BUGHEA DE SUS 3154 2428+3 11.06.2008 
34 COMUNA CETATENI 3115 2429 10.06.2008 
35 COMUNA GODENI 3246 2736+1 11.06.2008 
36 COMUNA SCHITU GOLESTI 5041 3971 11.06.2008 

719844   
URBAN 329129   

 
JUDEŢUL BACAU 

RURAL 390715   
37 ORAS BUHUSI 19892   
38 ORAS TARGU OCNA 12956 11151+3 12.06.2008 

594131   
URBAN 298825   

 
JUDEŢUL BIHOR 

RURAL 295306   
39 MUNICIPIUL BEIUS 11149 9706+14 12.06.2008 
40 MUNICIPIUL MARGHITA 17289 15.427+22 11.06.2008 
41 COMUNA CEICA 3904 3032 12.06.2008 
42 COMUNA DRAGESTI 2515 1838 12.06.2008 
43 COMUNA SPINUS 1196 978+3 11.06.2008 
44 COMUNA TAUTEU 4494 3373+1 11.06.2008 

316689   
URBAN 116139   

 
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

RURAL 200550   
45 MUNICIPIUL BISTRITA 83.039 73.966+80 05.06.2008 
46 ORAS SANGEORZ-BAI 10.793 8.230+6 05.06.2008 
47 COMUNA JOSENII BARGAULUI 5.214 4.043 06.06.2008 
48 COMUNA PRUNDU BARGAULUI 6.565 5.320+1 06.06.2008 
49 COMUNA SIEU-MAGHERUS 4.129 3.152+1 06.06.2008 

593928   
URBAN 440545   

 
JUDEŢUL BRASOV 

RURAL 153383   
50 MUNICIPIUL BRASOV 277945 258032+419 29.05.2008 
51 COMUNA CINCU 1829 1508+2 14.05.2008 
52 COMUNA COMANA 2702 1960 08.05.2008 
53 COMUNA HOLBAV 1287 1022 10.04.2008 
54 COMUNA JIBERT 2455 2004 14.05.2008 
55 COMUNA ORMENIS 2065 1519 15.05.2008 
56 COMUNA PARAU 2111 1632 08.05.2008 
57 COMUNA RACOS 3414 2415 15.05.2008 
58 COMUNA SERCAIA 3116 2136+1 09.04.2008 
59 COMUNA SINCA 3689 2633 09.04.2008 
60 COMUNA SOARS 1860 1545+1 14.05.2008 
61 COMUNA VULCAN 4551 3467+6 10.04.2008 

 365628   
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URBAN 237922   JUDEŢUL BRAILA 
RURAL 127706   

62 MUNICIPIUL BRAILA 215316 192577+160 20.05.2008 
63 ORAS IANCA 11227 9285+2 15.05.2008 

488763   
URBAN 202090   

 
JUDEŢUL BUZAU 

RURAL 286673   
64 MUNICIPIUL BUZAU 134619 120375+69 22.05.2008 
65 ORAS POGOANELE 7744   
66 COMUNA C.A. ROSETTI 3962 3301 21.05.2008 
67 COMUNA CILIBIA 1912 1510 21.05.2008 
68 COMUNA SCUTELNICI 2478   
69 COMUNA SMEENI 6893 5508+2 10.06.2008 
70 COMUNA TINTESTI 4553 3562 10.06.2008 

327579   
URBAN 184693   

 
JUDEŢUL CARAS-SEVERIN 

RURAL 142886   
71 ORAS MOLDOVA NOUA 13687 12128+2  
72 COMUNA BANIA 2046 1544 06.05.2008 
73 COMUNA BOZOVICI 3423 2714 06.05.2008 
74 COMUNA EFTIMIE MURGU 1719 1447 06.05.2008 
75 COMUNA LAPUSNICU MARE 1844 1521+1 06.05.2008 
76 COMUNA NAIDAS 1178 934 04.06.2008 
77 COMUNA POJEJENA 3172 2669+5 15.04.2008 
78 COMUNA PRIGOR 2746 2285 06.05.2008 
79 COMUNA SOCOL 2043 1785 04.05.2008 

315187   
URBAN 121497   

 
JUDEŢUL CALARASI 

RURAL 193690   
80 MUNICIPIUL CALARASI 73823 65893+16 27.05.2008 
81 ORAS LEHLIU GARA 6342 5554+2 26.05.2008 
82 COMUNA VLAD TEPES 2329 1958 26.05.2008 

718330   
URBAN 505937   

 
JUDEŢUL CONSTANTA 

RURAL 212393   
83 MUNICIPIUL CONSTANTA 304279   
84 MUNICIPIUL MANGALIA 40514   
85 ORAS EFORIE 9856   
86 ORAS MURFATLAR  9067+4 05.06.2008 
87 COMUNA AGIGEA 6291 5371+7 06.06.2008 
88 COMUNA CASTELU 4953 3713+1 05.06.2008 
89 COMUNA COSTINESTI 2446   
90 COMUNA NICOLAE BALCESCU 5046 4177 04.06.2008 
91 COMUNA TUZLA 6571 5422+2 06.06.2008 

223364   
URBAN 111967   

 
JUDEŢUL COVASNA 

RURAL 111397   
92 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 61704 55971+156 19.05.2008 
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93 COMUNA BIXAD 1929 1496 17.04.2008 
94 COMUNA BODOC 2439 1964+3 17.04.2008 
95 COMUNA MALNAS 1143 928 16.04.2008 
96 COMUNA MICFALAU 1891 1547+2 16.04.2008 
97 COMUNA RECI 2239 1826+1 19.05.2008 

533330   
URBAN 166235   

 
JUDEŢUL DAMBOVITA 

RURAL 367095   
98 ORAS FIENI 7902   
99 ORAS PUCIOASA 15451   

100 COMUNA CONTESTI 5310   
101 COMUNA DARMANESTI 4622   
102 COMUNA GURA SUTII 5380 4205 07.05.2008 
103 COMUNA LUNGULETU 5773   
104 COMUNA MATASARU 5614 4380+1 08.05.2008 
105 COMUNA MOGOSANI 4366 3552 12.05.2008 
106 COMUNA MOROENI 5222   
107 COMUNA PRODULESTI 3419 2773+1 12.05.2008 

712187   
URBAN 382108   

 
JUDEŢ DOLJ 

RURAL 330079   
108 MUNICIPIUL  BAILESTI 19992 16651+1 14.04.2008 
109 MUNICIPIUL CALAFAT 18258 16466+4 21.05.2008 
110 COMUNA ARGETOAIA 4711 3568 16.04.2008 
111 COMUNA BISTRET 4275 3381 10.06.2008 
112 COMUNA BUCOVAT 3992 3247 09.06.2008 
113 COMUNA CETATE 5666 4612+1 22.05.2008 
114 COMUNA CIUPERCENII NOI 5799 4779 21.05.2008 
115 COMUNA DESA 4912 3902+1 21.05.2008 
116 COMUNA GALICEA MARE 4585 3621 23.05.2008 
117 COMUNA GIUBEGA 2311 1878 23.05.2008 
118 COMUNA IZVOARE 1926 1478 10.06.2008 
119 COMUNA MAGLAVIT 5455 4361 22.05.2008 
120 COMUNA MOTATEI 7797 6449+1 22.05.2008 
121 COMUNA POIANA MARE 11848 9590+3 21.05.2008 
122 COMUNA UNIREA 4110 3135 22.05.2008 
123 COMUNA VARTOP 1626 1379 09.06.2008 

614449   
URBAN 347301   

 
JUDEŢUL GALATI 

RURAL 267148   
124 MUNICIPIUL GALATI 293523 266589+96 21.05.2008 
125 MUNICIPIUL TECUCI 42706 37764+5 30.05.2008 
126 ORAS BERESTI 3453 2960 23.05.2008 
127 ORAS TARGU BUJOR 7619 6116 13.05.2008 
128 COMUNA BEREŞTI MERIA 4249 3300 06.06.2008 
129 COMUNA BRANISTEA 4125 3155 22.05.2008 
130 COMUNA FĂRŢĂNEŞTI 5426 4103+1 26.05.2008 
131 COMUNA FOLTEŞTI 3338 2636 23.05.2008 
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132 COMUNA FRUMUŞIŢA 5362 4247 31.05.2008 
133 COMUNA INDEPENDENTA 4776 3827+2 22.05.2008 
134 COMUNA IVEŞTI 9782 7550+1 30.05.2008 
135 COMUNA LIEŞTI 11046 8817+1 30.05.2008 
136 COMUNA MĂSTĂCANI 6282 4096 06.06.2008 
137 COMUNA OANCEA 1565 1161 23.05.2008 
138 COMUNA PECHE 11413 8816 29.05.2008 
139 COMUNA PISCU 4152 3950 29.05.2008 
140 COMUNA SENDRENI 3392 2750 22.05.2008 
141 COMUNA SLOBOZIA CONACI 4505 2839 29.05.2008 
142 COMUNA TULUCEŞTI 7579 6327 31.05.2008 
142 COMUNA VĂNATORI 5319 3492+1 31.05.2008 
143 COMUNA VLĂDEŞTI 2468  06.06.2008 

283408   
URBAN 88347   

 
JUDEŢUL GIURGIU 

RURAL 195061   
130 ORAS BOLINTIN-VALE 12127 9722+1 26.05.2008 
131 COMUNA CALUGARENI 6270 4833 26.05.2008 
132 COMUNA SLOBOZIA 2536 2046+3 28.05.2008 

381643   
URBAN 179515   

 
JUDEŢUL GORJ 

RURAL 202128   
133 COMUNA ANINOASA 4088 3223 22.04.2008 
134 COMUNA BERLESTI 2381 1730 04.06.2008 
135 COMUNA HUREZANI 1781 1382 05.06.2007 
136 COMUNA LICURICI 2535 1909 05.06.2008 
137 COMUNA LOGRESTI 2960 2295+1 04.06.2008 
138 COMUNA PESTISANI 3841   
139 COMUNA PLOPSORU 6978 5038 22.04.2008 
140 COMUNA STEJARI 3076 2100 04.06.2008 
141 COMUNA STOINA 2543 1873 05.06.2008 

325611   
URBAN 143517   

 
JUDEŢUL HARGHITA 

RURAL 182094   
142 MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 41971 35651+62 20.05.2008 
143 COMUNA COZMENI 2071 1602 20.05.2008 

472284   
URBAN 362732   

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

RURAL 109552   
144 MUNICIPIUL BRAD 16122 14849+18 21.05.2008 
145 ORAS CALAN 12938 11539+6 20.05.2008 
146 ORAS SIMERIA 13719 12190+14 20.05.2008 
147 COMUNA BAIA DE CRIS 2871 2518+4 23.05.2008 
148 COMUNA BLAJENI 1331 1179 22.05.2008 
149 COMUNA BRETEA ROMANA 2929 2486+2 20.05.2008 
150 COMUNA BULZESTII DE SUS 323 284 22.05.2008 
151 COMUNA DENSUS 1624 1391+1 20.05.2008 
152 COMUNA RIBITA 1504 1290 22.05.2008 
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153 COMUNA SARMIZEGETUSA 1324 1093+2 20.05.2008 
154 COMUNA TOTESTI 1932 1583 20.05.2008 
155 COMUNA VĂLISOARA 1351 1192 21.05.2008 
156 COMUNA VATA DE JOS 3965 3508 23.05.2008 

290563   
URBAN 133188   

 
JUDEŢUL IALOMITA 

RURAL 157375   
157 MUNICIPIUL SLOBOZIA 52313 45836+41 28.05.2008 
158 ORAS AMARA 7882 6645+5 29.05.2008 
159 ORAS CAZANESTI 3506 2942 29.05.2008 

825100   
URBAN 393389   

 
JUDEŢUL IASI 

RURAL 431711   
160 MUNICIPIUL IASI 315214   
161 MUNICIPIUL PASCANI 42758   
162 ORAS HARLAU 11784   
163 ORAS PODU ILOAIEI 10162   
164 ORAS TARGU FRUMOS 13471   

298741   
URBAN 145207   

 
JUDEŢUL MEHEDINTI 

RURAL 153534   
165 COMUNA BUTOIESTI 3368 2515 16.04.2008 

581759   
URBAN 305318   

 
JUDEŢUL MURES 

RURAL 276441   
166 MUNICIPIUL TARGU MURES 145943 131101+192 22.05.2008 

566059   
URBAN 215952   

 
JUDEŢUL NEAMT 

RURAL 350107   
167 MUNICIPIUL ROMAN 69058   
168 ORAS BICAZ 8638 7523+3 10.06.2008 
169 ORAS TARGU NEAMT 20856   

475702   
URBAN 192862   

 
JUDEŢUL OLT 

RURAL 282840   
170 ORAS CORABIA 20052 16653+1 19.05.2008 
171 ORAS POTCOAVA 5970 4769 08.04.2008 
172 COMUNA BABICIU 2288 1876 11.06.2008 
173 COMUNA BRASTAVATU 4953 4107+1 19.05.2008 
174 COMUNA GURA PADINII 1916 1557 10.06.2008 
175 COMUNA IANCA 4232 3485 20.05.2008 
176 COMUNA ICOANA 2012 1729 08.04.2008 
177 COMUNA ORLEA 2702 2130 20.05.2008 
178 COMUNA SCARISOARA 3216 2464 11.06.2008 
179 COMUNA STEFAN CEL MARE 1962 1687 20.05.2008 
180 COMUNA TIA MARE 4838 3781+1 11.06.2008 
181 COMUNA URZICA 2366 2030 20.05.2008 
182 COMUNA VADASTRA 1641 1301 19.05.2008 
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183 COMUNA VADASTRITA 3514 2921 20.05.2008 
184 COMUNA VISINA 3360 2685 19.05.2008 

821013   
URBAN 414872   

 
JUDEŢUL PRAHOVA 

RURAL 406141   
185 MUNICIPIUL PLOIESTI 230240 206749+273 21.05.2008 
186 ORAS AZUGA 5028 4328+3 05.06.2008 
187 ORAS BAICOI 19703 16618+3 04.06.2008 
188 ORAS BOLDESTI-SCAENI 11315 9463+1 04.06.2008 
189 ORAS BREAZA 17681 15098+13 05.06.2008 
190 ORAS MIZIL 16319 13329+1 22.05.2008 
191 ORAS PLOPENI 9582 8349+1 04.06.2008 
192 ORAS SINAIA 11935   
193 COMUNA BARCANESTI 9464 7541+2 21.05.2008 
194 COMUNA VALEA CALUGAREASCA 10467 8620+2 22.05.2008 

366270   
URBAN 174686   

 
JUDEŢUL SATU MARE 

RURAL 191584    
195 MUNICIPIUL SATU MARE 113688 107.652+137 30.05.2008 

423156   
URBAN 284974   

 
JUDEŢUL SIBIU 

RURAL 138182   
196 MUNICIPIUL SIBIU 154458 144040+645 26.05.2008 
197 COMUNA APOLDU DE JOS 1499 1157+3 26.05.2008 

413064   
URBAN 138971   

 
JUDEŢUL TELEORMAN 

RURAL 274093   
198 MUNICIPIUL ALEXANDRIA 50847 46582+15 02.06.2008 
199 MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE 31255 29006+5 02.06.2008 
200 COMUNA MAVRODIN 2684 2264+1 28.05.2008 

666866   
URBAN 418541   

 
JUDEŢUL TIMIS 

RURAL 248325   
201 ORAS BUZIAS 7712 6993+9 22.04.2008 
202 ORAS CIACOVA 5006 4240+4 08.03.2008 
203 ORAS DETA 6531 6241+2 08.04.2008 
204 ORAS FAGET 7252 6198+2 22.04.2008 
205 COMUNA BANLOC 2805 2439+1 15.05.2008 
206 COMUNA BELINT 2744 2334 27.05.2008 
207 COMUNA BIRDA 1955 1627+1  
208 COMUNA COSTEIU 3714 3089++2 26.05.2008 
209 COMUNA CRICIOVA 1606 1299+1 05.06.2008 
210 COMUNA DENTA 3235 2623 15.05.2008 
211 COMUNA FIRDEA 1816 1580 05.06.2008 
212 COMUNA GIERA 1256 1114 15.05.2008 
213 COMUNA REMETEA MARE 3219 1754+1 27.05.2008 
214 COMUNA TRAIAN VUIA 2074 1764+1 05.06.2008 
215 COMUNA VICTOR VLAD 

DELAMARINA 
2762 2230+3 26.05.2008 
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250641   
URBAN 123470   

 
JUDEŢUL TULCEA 

RURAL 127171   
216 MUNICIPIUL TULCEA 92379 78892+332 19.05.2008 
217 ORAS ISACCEA 5341 4343+3 19.05.2008 
218 ORAS MACIN 11011 9669+4 20.05.2008 
219 COMUNA JIJILA 5808 4609+1 20.05.2008 
220 COMUNA LUNCAVITA 4612 3705 19.05.2008 
221 COMUNA SMARDAN 1108 930+1 20.05.2008 
222 COMUNA SOMOVA 4523 3608+1 19.05.2008 

392619   
URBAN 148247   

 
JUDEŢUL VRANCEA 

RURAL 244372   
223 MUNICIPIUL FOCSANI 99907 82070+36 08.05.2008 
224 MUNICIPIUL ADJUD 18505 16668+4 28.05.2008 
225 COMUNA DUMBRAVENI 4292 3480+1 11.06.2008 
226 COMUNA MAICANESTI 4906 4298+1 29.05.2008 
227 COMUNA MILCOVUL 3547 3011 12.06.2008 
228 COMUNA NANESTI 2465 2176 29.05.2008 
229 COMUNA PUFESTI 4314 3344 28.05.2008 
230 COMUNA VULTURU 8628 7122 29.05.2008 

 
   
   

 
JUDEŢUL ILFOV 

   
231 ORAŞ BRAGADIRU 8.610 7.358 07.02.2008 
232 ORAŞ BUFTEA 20.762 17.349 14.11.2007 
233 ORAŞ CHITILA 12.424 10.682 28.02.2008 
234 ORAŞ OTOPENI 10.552 9.351 29.01.2008 
235 ORAŞ PANTELIMON 17.796 15.486 06.02.2008 
236 ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 14.952 12.967 18.03.2008 
237 ORAŞ VOLUNTARI 30.906 27.244 15.11.2007 
238 COMUNA AFUMAŢI 6.448 5.437 05.02.2008 
239 COMUNA BALOTEŞTI 6.476 5.474 24.01.2008 
240 COMUNA BERCENI 3.665 3.321 19.03.2008 
241 COMUNA BRĂNEŞTI 8.167 6.958 27.03.2008 
242 COMUNA CERNICA 9.559 7.566 26.03.2008 
243 COMUNA CHIAJNA 8.162 7.068 20.11.2007 
244 COMUNA CIOLPANI 4.255 3.714 30.01.2008 
245 COMUNA CIOROGÂRLA 4.888 3.933 06.03.2008 
246 COMUNA COPĂCENI 2.861 1.670 25.10.2007 
247 COMUNA CLINCENI 4.432 3.992 14.02.2008 
248 COMUNA CORBEANCA 3.860 3.236 16.01.2008 
249 COMUNA CORNETU 4.629 3.925 12.02.2008 
250 COMUNA DASCĂLU 2.443 +1 24.06.2008 
251 COMUNA DĂRĂŞTI 2.567 2.274 12.03.2008 
252 COMUNA 1 DECEMBRIE 6.378 6.095 21.01.2008 
253 COMUNA DOBROEŞTI 6.493 5.667 25.03.2008 
254 COMUNA DOMNEŞTI 5.910 5.036 05.03.2008 
255 COMUNA DRAGOMIREŞTI - VALE 4.145 3.444 11.03.2008 
256 COMUNA GĂNEASA 4.408 3.426 08.04.2008 
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257 COMUNA GLINA 6.746 5.854 20.03.2008 
258 COMUNA GRĂDIŞTEA 2.784 2.322 27.06.2008 
259 COMUNA GRUIU 6.585 5.536 21.02.2008 
260 COMUNA JILAVA 8.970 8.028 19.02.2008 
261 COMUNA MĂGURELE 7.983 6.986 04.03.2008 
262 COMUNA MOARA - VLĂSIEI 5.717 4.678 20.02.2008 
263 COMUNA MOGOŞOAIA 5.483 4.796+8 16.07.2008 
264 COMUNA NUCI 2.836 2.413 26.02.2008 
265 COMUNA PERIŞ 6.923 5.691 24.10.2007 
266 COMUNA PETRĂCHIOAIA 2.552 2.104 21.04.2008 
267 COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 4.277 3000 09.07.2008 
268 COMUNA TUNARI 3.746 3.143+27 25.06.2008 

 
 

   
   

 
      MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

   
269 SECTORUL 1 228.629 209.653+2.242 01.07.2008 
270 SECTORUL 2 359.107 332.492+723 15.07.2008 
271 SECTORUL 3 394.812 379.279+642 22.07.2008 
272 SECTORUL 4 301.720 278.339+388 17.07.2008 
273 SECTORUL 5 287.480 250.706+356 10.07.2008 
274 SECTORUL 6 360.638 339.698+283 26.08.2008 
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ANEXA NR. 13 
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ANEXA NR. 14 
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ANEXA NR. 15 

 

Lista partidelor politice al căror semn electoral a fost admis 

1. Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat 

2. Partidul Naţional Liberal 

3. Uniunea Populară Social Creştină 

4. Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu” 

5. Alianţa pentru Timiş – Alianţa electorală dintre Partidul Naţional Liberal (PNL), 

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat (PNŢ-CD), şi Forumul Democrat al 

Germanilor din România (FDGR), la nivelul judeţului Timiş 

6. Uniunea Democrat Maghiară din România 

7. Forţa Democrată 

8. Uniunea Pensionarilor şi Solidarităţii Sociale – Alianţa electorală dintre Forţa 

Democrată (FD) şi Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu” (PSD-CTP) 

9. Partidul Iniţiativa Naţională 

10.  Partidul Verde 

11.  Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 

12.  Partidul Democrat Liberal 

13.  Partidul Ecologist Român 

14.  Partidul România Mare 

15.  Partidul Naţional Democrat Creştin 

16.  Forumul Democrat al Germanilor din România 

17.  Partidul Alianţa Socialistă 

18.  Partidul Socialist Român 

19.  Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 

20.  Partidul Conservator 

21.  Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt 

22.  Partidul Social Democrat 

23.  Partida Romilor „PRO-EUROPA” 

24.  Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
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25.  Partidul Naţional Liberal (PNL+PNŢCD) – Alianţa electorală dintre Partidul 

Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), la 

nivelul judeţului Arad 

26.  Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 

27.  Asociaţia Macedonenilor din România 

28.  Alianţa pentru Judeţul Călăraşi PNL+PNŢCD – Alianţa electorală dintre Partidul 

Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), la 

nivelul judeţului Călăraşi 

29.  Uniunea Locală Pentru Dezvoltarea Municipiului Mediaş – Alianţa electorală dintre 

Partidul Democrat Liberal (PDL) şi Forumul Democrat al Germanilor din România 

(FDGR), la nivelul municipiului Mediaş 

30.  Partidul Alternativa Ecologistă 

 

Lista partidelor politice al căror semn electoral a fost respins pentru nerespectarea 

condiţiilor impuse de lege sau tardivitate  

1. Lista lui Cozmin – Alianţa electorală dintre Partidul Iniţiativa Naţională (PIN) şi 

Partidul Alternativa Ecologistă (PAE), la nivelul municipiului Bucureşti-

nerespectarea condiţiilor impuse de lege – Hot. nr. 5/27.03.2008 

2. Partidul Socialist Român - nerespectarea condiţiilor impuse de lege Hot. nr. 

7/27.03.2008 

3. Partidul Renaşterii României – tardivă – Hot. nr. 6/27.03.2008 

4. Partidul Popular din România – tardivă – Hot. nr. 9/31.03.2008 

5. Partidul „Pentru Patrie” – tardivă – Hot. nr. 12/08.04.2008 

6. Organizaţia Alianţa Pentru Unitatea RRomilor – tardivă - Hot. nr. 13/08.04.2008 

7. Uniunea Croaţilor din România – tardivă – Hot. nr. 14/08.04.2008. 




