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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

Înfiinţarea Autorităţii Electorale Permanente a reprezentat un moment de 

referinţă în procesul dezvoltării instituţiilor publice din România în măsură să 

contribuie la funcţionarea statului de drept şi consolidarea democraţiei. Ea a 

apărut ca o consecinţă firească a perfecţionării cadrului normativ de organizare 

şi desfăşurare a alegerilor şi a importanţei acordate domeniului electoral. 

Într-o societate democratică, alegerile constituie elementul cheie al 

participării politice a cetăţenilor la selecţia, promovarea şi controlul asupra 

reprezentanţilor aleşi în cadrul autorităţilor publice locale şi în Parlament. 

Realizarea unui corp politic stabil şi democratic este o acţiune dificilă şi de 

durată. Progresul democraţiei se reflectă în creşterea ataşamentului cetăţenilor 

faţă de valorile şi instituţiile democratice. În ansamblul instituţiilor legislative, 

guvernamentale şi administrative era nevoie de un organism autonom, 

funcţionând la standarde de înalt profesionalism care să asigure continuitatea în 

exercitarea activităţilor electorale, ştiut fiind faptul că atribuţiile Biroului 

Electoral Central şi ale birourilor electorale judeţene încetau imediat după 

terminarea alegerilor. La înfiinţarea Autorităţii Electorale Permanente au fost 

valorizate constatările şi concluziile rezultate din analizele proceselor electorale 

din anul 1990 până la revizuirea Constituţiei din anul 2003, precum şi 

reglementările din ţările cu tradiţie în domeniul electoral. 

Autoritatea Electorală Permanentă îşi are temeiul în art. 73 alin. (3), lit. a) 

din Constituţie, dezvoltat prin prevederile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi Senatului şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu 

atribuţiile sale, Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară, la 
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nivel naţional, a legislaţiei electorale şi logistica necesară pentru exercitarea 

dreptului de vot în condiţii optime. Pe lângă atribuţii de natură legislativă şi 

logistică, Autoritatea Electorală Permanentă are şi o importantă componentă 

educativă, vizând înţelegerea mecanismelor democraţiei şi a semnificaţiei 

votului, afirmarea unei culturi a participării cetăţenilor la viaţa politică.  

Construirea unei instituţii şi aducerea sa în stare funcţională necesită un 

efort deosebit, marcat de dificultăţile inerente debutului. Raportul prezintă în 

detaliu problemele care au stat în atenţia instituţiei în virtutea atribuţiilor sale, 

precum şi dificultăţile cu care s-a confruntat. Depăşind aceste dificultăţi, 

Autoritatea Electorală Permanentă se prezintă, la un an şi jumătate de la 

înfiinţare, ca o instituţie publică modernă şi funcţională, care şi-a dobândit un 

statut distinct, recunoscut pe plan intern şi internaţional. 

 

 

Dr. Octavian Opriş, 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
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I. CONSTRUCŢIA INSTITUŢIONALĂ A AUTORITĂŢII 
 

 

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă 

autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală, care  asigură 

aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor 

legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu 

caracter naţional sau local.  Autoritatea Electorală Permanentă urmăreşte şi 

sprijină dotarea secţiilor de votare cu logistica necesară, precum şi pentru 

realizarea operaţiunilor specifice în intervalul dintre două perioade electorale. 

Autoritatea Electorală Permanentă a fost înfiinţată prin Legea nr. 

286/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, iar în prezent funcţionează în conformitate 

cu dispoziţiile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi cu cele ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

aparatului propriu de specialitate din 4 martie 2004, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 279/2004. 

La constituirea Autorităţii Electorale Permanente a fost luată în 

considerare şi recomandarea cuprinsă în Raportul Final al OSCE/ODIHR asupra 

alegerilor din anul 2000, care identifica „lipsa continuităţii de la un scrutin la 

altul  ca un punct slab al procesului electoral în România”. În Raportul 

aceleiaşi organizaţii internaţionale pentru evaluarea alegerilor prezidenţiale şi 

parlamentare din anul  2004 se arată că „prin înfiinţarea AEP, Parlamentul a 

optat pentru crearea unei noi instituţii (…) cu caracter permanent. 

Organizaţiile societăţii civile au susţinut, de asemenea, formarea unei structuri 

electorale permanente”. 
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Construcţia instituţională a Autorităţii Electorale Permanente a început 

efectiv în luna august a anului 2004 din cel puţin două motive obiective: 

imposibilitatea de a ocupa sediul repartizat şi lipsa personalului. În data de 20 

aprilie 2004 au fost numiţi cei doi vicepreşedinţi ai Autorităţii Electorale 

Permanente: unul de către preşedintele României, celălalt de către primul-

ministru. Prin hotărârea adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, din 13 mai 2004, a fost numit preşedintele Autorităţii Electorale 

Permanente, care a intrat în exercitarea atribuţiilor pe 19 mai 2004. 

La jumătatea lunii aprilie 2004 a început campania electorală pentru 

alegerile locale din data de 6 iunie 2004 şi s-a constituit Biroul Electoral Central. 

În perioada aprilie-iulie 2004, Biroul Electoral Central a funcţionat în clădirea 

care fusese repartizată drept sediu al Autorităţii Electorale Permanente, fapt care 

a determinat declanşarea cu întârziere a angajărilor de personal. La această 

situaţie a contribuit şi lipsa avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

pentru aparatul propriu de specialitate, întrucât nu erau încă întocmite 

organigrama şi statul de funcţii.  

În aceste condiţii, prin ordin al preşedintelui instituţiei, a fost numit, 

temporar, pe o perioadă de până la 6 luni, un secretar general şi i s-a delegat 

acestuia calitatea de ordonator de credite. 

Tot în aceeaşi perioadă, au fost luate primele măsuri de natură financiară, 

contabilă şi de personal (detalierea cheltuielilor din bugetul pe anul 2004, 

bugetul pentru anul 2005 şi previziunile până în anul 2008, deschiderea de 

conturi bancare, elaborarea structurii organizatorice a instituţiei, dotarea 

instituţiei cu mobilier, aparatură telefonică şi de birou). 

De asemenea, după încheierea procesului electoral, arhiva Biroului 

Electoral Central a fost preluată de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului 

propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente, aceasta are un 

număr de 105 posturi, exclusiv demnitarii, din care 65 de posturi pentru aparatul 
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central, structurate în patru compartimente: Direcţia generală de logistică 

electorală, îndrumare, control şi relaţii publice; Direcţia pentru legislaţie; 

Direcţia de studii, evidenţă, documentare şi relaţii externe şi Serviciul financiar-

contabilitate, resurse umane, protocol şi administrativ şi 40 de posturi repartizate 

pentru patru filiale regionale: Filiala Sud Râmnicu-Vâlcea; Filiala Vest Bistriţa; 

Filiala Est Galaţi şi Filiala Nord Zalău (vezi Anexa 5). 

Pentru ca Autoritatea Electorală Permanentă să-şi poată începe activitatea, 

a fost necesară angajarea, în regim de urgenţă, a unui număr minim de personal. 

Deoarece procedura de ocupare, prin concurs, a funcţiilor publice vacante 

durează, conform legii, cel puţin 45 de zile, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici a avizat ca, pentru o perioadă de şase luni, funcţiile publice din structura 

organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente să fie ocupate de personal 

angajat în baza unui contract individual de muncă, pe perioadă determinată. În 

perioada august-octombrie 2004, Autoritatea Electorală Permanentă a organizat 

concursuri în urma cărora au fost angajate 49 persoane, din care 31 pe perioadă 

determinată pe funcţii publice şi 18 pe perioadă nedeterminată. Pe măsură ce 

volumul activităţii a început să crească, s-a constatat că era necesară 

îmbunătăţirea structurii organizatorice aprobate iniţial prin Regulament. Ca 

urmare a acestei necesităţi şi, respectând prevederile legale, s-a procedat la 

modificarea organigramei, în două etape. 

În prima etapă, prin ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale 

Permanente, au fost înfiinţate patru noi compartimente: Serviciul de logistică 

electorală în cadrul Direcţiei generale de logistică electorală, îndrumare, control 

şi relaţii publice, Serviciul elaborare acte normative şi legătură cu Parlamentul în 

cadrul Direcţiei pentru legislaţie, Serviciul relaţii externe în cadrul Direcţiei de 

studii, evidenţă, documentare şi relaţii externe şi Biroul resurse umane în cadrul 

Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, protocol şi administrativ. 

Începând cu luna octombrie 2004, a intrat în vigoare Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României, potrivit căreia 
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personalul Autorităţii Electorale Permanente are acelaşi statut cu personalul 

celor două Camere ale Parlamentului României.  

Având în vedere aceste prevederi legale, precum şi alegerile din perioada 

noiembrie-decembrie 2004 pentru desemnarea preşedintelui României şi a 

membrilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, atribuţiile instituţiei au crescut 

considerabil ca volum şi importanţă. 

Acest fapt a impus o a doua etapă de modificare a structurii 

organizatorice, cât şi a statului de funcţii. În cadrul Direcţiei generale de 

logistică electorală, îndrumare, control şi relaţii publice s-au înfiinţat, prin 

ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, trei noi compartimente: 

Serviciul de îndrumare electorală şi control, Serviciul comunicare şi relaţii 

publice şi Serviciul informatică şi statistică electorală. 

Totodată, în cadrul modificării statului de funcţii, s-a procedat la 

adaptarea funcţiilor utilizate la nivelul Parlamentului. La nivelul instituţiei există 

următoarele categorii de funcţii: funcţii asimilate nivelului guvernamental 

(ministru, secretar de stat), funcţii de conducere specifice (secretar general, 

director general, director), funcţii de execuţie specifice (consilier, expert, 

consultant), funcţii de execuţie de specialitate (referent) şi funcţii administrative. 

Ca urmare, în lunile noiembrie şi decembrie au fost organizate concursuri 

atât pentru funcţiile de conducere, cât şi pentru funcţiile de execuţie. Astfel, pe 

data de 17 noiembrie 2004 a fost organizat un concurs pentru funcţiile de 

director general (1 post), director (3 posturi) şi şef serviciu (4 posturi). Un al 

doilea concurs a fost organizat în data de 22 noiembrie pentru funcţiile de 

execuţie după cum urmează: consilier (21 posturi), expert (5 posturi), consultant 

(6 posturi), referent (3 posturi). În data de 15 decembrie 2004 a fost organizat un 

al treilea concurs pentru 3 funcţii de conducere: şef serviciu (3 posturi) şi alte 

funcţii de execuţie: consilier (2 posturi), consultant (1 post), referent (1 post). 

Astfel, la finele anului 2004 s-a asigurat, în proporţie de 83%, necesarul 

de personal pentru aparatul central al Autorităţii Electorale Permanente. 
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Prin angajarea, în noiembrie 2004, a directorului Filialei Sud Râmnicu-

Vâlcea, s-a făcut primul pas în cea de a doua etapă de asigurare a personalului 

necesar bunei funcţionări, la nivel naţional, a Autorităţii Electorale Permanente. 

Merită menţionat faptul că schimbarea legislaţiei privind dezvoltarea regională 

în România (Legea nr. 315/2004) a atras după sine prevederea din Legea nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care Autoritatea 

Electorală Permanentă poate înfiinţa filiale regionale în fiecare din cele opt 

regiuni de dezvoltare. Deschiderea tuturor filialelor regionale şi angajarea 

personalului necesar în vederea funcţionării optime a acestora, rămânând 

principala sarcină de realizat la începutul anului 2005, din punct de vedere al 

activităţii de resurse umane. 

Trebuie amintit faptul că Autoritatea Electorală Permanentă s-a confruntat 

cu o serie de greutăţi de ordin material şi legal, generate de modalităţile de 

punere la dispoziţie şi de preluare efectivă a sediului alocat – potrivit art. 2 din 

H.G. nr. 279/2004 – , în Bucureşti, str. Belgrad, nr. 8, sector 1. Imediat după 

încetarea activităţii Biroului Electoral Central, începând din luna iulie 2004, 

imobilul, care la acea dată făcea şi obiectul unui proces civil de revendicare, a 

fost supus unor lucrări de curăţenie şi amenajare. Concomitent, s-au derulat 

procedurile de achiziţie de mobilier, aparatură şi materiale, care – potrivit legii – 

au trebuit să respecte anumite termene, operaţiunile de aprovizionare 

prelungindu-se în timp.  La sfârşitul lunii decembrie, în urma incendiului 

declanşat în timpul lucrărilor de reparaţii şi amenajare, a fost necesară mutarea 

într-un alt sediu. Instituţiei i-a fost repartizat un alt imobil care era deja 

revendicat şi atribuit foştilor proprietari. Procedurile de achiziţie publică au fost 

reluate, în limitele aceloraşi termene legale. 

În toată această perioadă,  personalul a fost nevoit să lucreze în condiţii 

improprii, în săli supraaglomerate, inclusiv la subsoluri şi mansardă. Lipsa de 

spaţiu a atras după sine stocarea necorespunzătoare a aparaturii din dotare, 

angajaţii fiind obligaţi să-şi desfăşoare activitatea în condiţii insalubre şi expuşi 
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unor radiaţii electromagnetice cu valoare ridicată. La aceasta se adaugă 

nesiguranţa clădirii revendicate, care trebuie pusă la dispoziţia proprietarilor, în 

cel mai scurt timp.  

Întrucât la vechiul imobil începerea lucrărilor de reparaţie şi consolidare 

trenează de peste un an s-au făcut intervenţii repetate către Secretariatul General 

al Guvernului, în subordinea căruia se află RAAPPS, pentru asigurarea unui 

sediu corespunzător, dar fără nici un rezultat, Autoritatea Electorală Permanentă 

continuând să funcţioneze în condiţii improprii. 

În pofida tuturor acestor dificultăţi, începutul anului 2005 a găsit, practic, 

Autoritatea Electorală Permanentă pregătită pentru începerea activităţii în 

conformitate cu dispoziţiile legale. 
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II.  FUNCŢIILE PRINCIPALE ŞI 

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE 
 

 

Autoritatea Electorală Permanentă, ca instituţie administrativă autonomă, 

are în sarcină, potrivit legii, îndeplinirea următoarelor funcţii de bază: 

a) de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din 

domeniul său de activitate; 

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre 

aprobare a cadrului normativ necesar realizării obiectivelor strategice în materie 

electorală, precum şi elaborarea şi aprobarea de normative şi prescripţii tehnice 

proprii, obligatorii pentru celelalte autorităţi publice; 

c) de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea şi asigurarea 

aplicării pe întreg cuprinsul ţării a reglementărilor specifice sistemului electoral 

românesc, precum şi a celor stabilite pentru modernizarea şi conectarea acestuia 

la sistemele electorale din ţările Comunităţii Europene; 

d) de reprezentare, pe plan intern şi extern, a statului român şi a 

Guvernului, în materie electorală; 

e) de îndrumare, sprijin şi control al autorităţilor administraţiei publice 

locale şi al aparatului propriu al acestora, în domeniul organizării şi desfăşurării 

consultărilor electorale. 

În timpul perioadelor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă, prin 

aparatul propriu de specialitate, sprijină Biroul Electoral Central în realizarea 

atribuţiilor ce-i revin şi a activităţilor pe care le desfăşoară, potrivit legii. 

Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finanţelor 

Publice, îşi aprobă proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de 

stat, şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. 
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Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este ordonator principal de 

credite. 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, a fost elaborată şi pusă în aplicare 

strategia Autorităţii Electorale Permanente pentru anii 2004-2005 care cuprinde 

următoarele direcţii prioritare de acţiune: 

• realizarea acţiunilor cu caracter electoral din Programul de aderare şi 

armonizarea cadrului legislativ intern cu dispoziţiile comunitare în 

materie electorală; 

• elaborarea de proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea 

sistemului electoral românesc; 

• monitorizarea operaţiunilor electorale desfăşurate de către autorităţile 

publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 

• estimarea şi planificarea cheltuielilor necesare bunei organizări şi 

desfăşurări a alegerilor, precum şi urmărirea modului de asigurare a 

fondurilor necesare asigurării logisticii necesare desfăşurării procesului 

electoral;  

• pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale; 

• îmbunătăţirea condiţiilor logistice de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor şi pentru modernizarea sistemului electoral; 

• stabilirea unei reţele puternice şi funcţionale de multiplicatori de 

informaţie la nivel local, regional şi naţional;  

• realizarea unui set de produse adecvate cu informaţii tehnice despre 

procesul electoral pentru instruirea alegătorilor şi a persoanelor cu 

atribuţii în procesul electoral;  

• îmbunătăţirea procesului electoral pe baza unor studii elaborate în 

concordanţă cu reglementările şi practicile existente în Uniunea 

Europeană;  
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• includerea autorităţilor publice competente, a partidelor politice, 

organizaţiilor neguvernamentale şi a reprezentanţilor societăţii civile în 

procesul de analiză a rezultatelor cercetărilor; 

• înfiinţarea Centrului de documentare şi informare;  

• realizarea unor campanii de informare pentru sub-grupuri specifice ale 

publicului general. 
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III. DOMENIUL LEGISLATIV ŞI JURIDIC 
 

 
1. Realizarea sarcinilor din programul de aderare 

 

În cadrul Autorităţii Electorale Permanente au fost întocmite proiectul de 

Lege privind alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European şi 

proiectul de Lege de modificare şi completare a Legii nr. 67/2004 privind 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu capitolul „Exercitarea 

dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile administraţiei publice locale de 

către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene”. 

Proiectele legislative au fost supuse unui amplu proces de elaborare în 

cadrul grupului interministerial de lucru organizat sub patronajul Ministerului 

Integrării Europene, după care au fost trimise la Bruxelles pentru a fi studiate şi 

de experţii Comisiei Uniunii Europene. 

În comentariile experţilor comunitari – Directoratul General pentru 

Justiţie, Libertate şi Securitate – remise Autorităţii Electorale Permanente, se 

precizează că „proiectul de lege pentru alegerea reprezentanţilor României în 

Parlamentul European transpune Directiva 93/109/EC din 6 decembrie 1993, 

care stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului de vot şi de a candida în 

alegerile pentru Parlamentul European de către cetăţenii Uniunii Europene 

care locuiesc într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin”; de asemenea, se 

evidenţiază că „proiectul respectă, de asemenea, Tratatele şi Actul privind 

alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, 

anexat la Decizia 76/787/CSCE, CEE, EURATOM, modificat prin Decizia 
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Consiliului 2002/772/CE, EURATOM din 25 iunie şi 23 septembrie 2002 (Actul 

din 1976)”. 

În acelaşi sens, Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană a reiterat 

faptul că cele două proiecte de lege au fost analizate de Comisia Europeană, care 

transmite părţii române că „transpunerea este corectă”, fapt pentru care 

„felicită autorităţile române pentru modul în care au lucrat!”. 

Pentru definitivarea celor două proiecte, reprezentanţii Autorităţii 

Electorale Permanente au colaborat cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei 

şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei şi 

Ministerului Integrării Europene, folosindu-se de elementele de drept comparat 

din legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene, adaptate la specificul 

naţional. În acest scop, s-au dovedit folositoare actele, directivele şi proiectul de 

Constituţie al Uniunii Europene, acţiunile şi schimburile de experienţă 

organizate cu specialişti din state comunitare cu practică şi experienţă în materie 

electorală, cu deosebire din cadrul ACEEEO (Asociaţia Oficialilor Electorali din 

Europa Centrală şi de Est) şi de la Oficiul Naţional Electoral din Ungaria 

(NEO). 

În data de 12 decembrie 2005, proiectele au fost remise Autorităţii 

Electorale Permanente de către Comisia Uniunii Europene – Directoratul 

General pentru Justiţie, Libertate şi Securitate, prin intermediul Ministerului 

Integrării Europene, cu opiniile experţilor în legislaţie electorală ai Uniunii 

Europene. De comun acord cu ceilalţi reprezentanţi din cadrul grupului 

interministerial de lucru, proiectele au fost definitivate şi, împreună cu 

expunerile de motive şi tabelul de concordanţă, după parcurgerea perioadei în 

care au fost supuse dezbaterii şi completării corespunzătoare, au fost  prezentate 

Guvernului spre iniţiativă legislativă, în condiţiile legii. 
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Elaborarea acestor proiecte de lege şi studii s-a efectuat după obţinerea, 

traducerea şi analizarea de către experţii Autorităţii Electorale Permanente a mai 

multor documente normative comunitare, printre care menţionăm: Actul privind 

alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal, anexat la 

decizia 76/787/CSCE, CEE, EURATOM, modificat prin Decizia Consiliului 

2002/772/CE, EURATOM din 25 iunie şi 25 februarie din 2002; Directiva 

Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabileşte condiţiile de 

exercitare a dreptului de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamentul 

European de către cetăţenii Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru 

a cărui cetăţenie nu o deţin; Directiva Consiliului nr. 94/80/EC din 19 decembrie 

1994 privind condiţiile de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales în 

autorităţile administraţiei publice locale de către cetăţenii Uniunii Europene care 

locuiesc într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin. 

 
2. Perfecţionarea sistemului electoral românesc 

 

Preocupările experţilor Autorităţii Electorale Permanente pentru 

codificarea legislaţiei electorale s-au concretizat în sistematizarea elementelor 

generale şi comune ale legilor electorale în vigoare. Proiectele elaborate în 

cadrul instituţiei, împreună cu cele 41 de propuneri legislative parlamentare, pot 

fi valorificate în redactarea unui Cod Electoral.  

Totodată, au fost elaborate proiecte de lege privind: modificarea şi 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

naţional – forma cadru; organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale; 

modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului;  modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea preşedintelui României; modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
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pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi proiectul Hotărârii 

de Guvern de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Electorale Permanente.  

De asemenea, au fost centralizate şi supuse studiului de specialitate 

propunerile legislative referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor la 

nivel comunitar; organizarea şi desfăşurarea referendumului; obligativitatea 

exprimării votului pe baza cărţii de alegător; prelungirea termenului de depunere 

a listelor cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 

electorale, în birourile electorale de circumscripţie şi altele.  

Aceste studii şi analize pot fi valorificate de către cei interesaţi pentru 

promovarea unor proiecte legislative în domeniul electoral. 

 

3. Elaborarea cadrului normativ şi metodologic 

 

În aplicarea prevederilor art. 29, alin. (2) şi (4) din Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în cadrul Autorităţii 

Electorale Permanente s-au elaborat actele normative şi metodologiile cu 

caracter intern necesare bunului mers şi funcţionării corespunzătoare a tuturor 

compartimentelor instituţiei, astfel: 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu, care a 

fost trimis spre aprobare prin hotărâre de Guvern; 

• Regulamentul intern al  Autorităţii Electorale Permanente; 

• Metodologia privind circuitul documentelor la nivelul conducerii 

Autorităţii; 

•  Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, 

evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire în 

audienţă a cetăţenilor; 
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•  Metodologia privind accesul la informaţiile de interes public, precum 

şi ordinele de aprobare a acestora. 
 

4. Avizarea şi reprezentarea în domeniul juridic 

 

Potrivit legii, au fost verificate şi avizate pentru respectarea legalităţii 

actele emise de către instituţie, documentaţia pentru organizarea şi desfăşurarea 

achiziţiilor publice, încheierea şi derularea contractelor. De asemenea, a fost 

acordată asistenţă juridică de specialitate celorlalte compartimente ale Autorităţii 

Electorale Permanente şi solicitanţilor externi. Compartimentul de specialitate a 

reprezentat instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii şi 

autorităţi publice. 

 

5. Activitatea de informare publică 

 

Autoritatea Electorală Permanentă, încă de la înfiinţare, a promovat o 

politică de informare şi comunicare prin care îşi manifestă disponibilitatea şi 

interesul pentru transparenţă în relaţiile sale cu cetăţenii şi mass-media. 

Dialogul între cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi 

Autoritatea Electorală Permanentă, accesul liber şi neîngrădit al acestora la 

informaţiile de interes public s-au concretizat, pe parcursul anului 2005, prin 

primirea în audienţă, precum şi prin răspunsurile formulate, în scris sau verbal, 

petiţiilor, memoriilor şi solicitărilor venite pe adresa instituţiei. 

Primirea în audienţă a cetăţenilor, în tot acest interval de timp, a stat sub 

semnul disponibilităţii şi al solicitudinii, fără formalităţi inutile şi indiferent de 

natura cererilor şi de competenţa de soluţionare, asigurându-se manifestarea 

directă a dreptului acestora la informare. Prin relaţiile directe cu cetăţenii s-a 

urmărit, pe lângă dezvoltarea unei politici de informare prin care sunt furnizate 
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informaţii regulate, pertinente şi actualizate, şi crearea unui cadru propice în 

care cetăţenii îşi pot manifesta interesul, preocupările şi sugestiile în materie 

electorală. Totodată, acest dialog deschis şi constructiv a facilitat cunoaşterea şi 

înţelegerea complexităţii problematicii electorale de către cetăţeni, precum şi 

formarea unei percepţii corecte a rolului, competenţei şi a atribuţiilor Autorităţii 

Electorale Permanente în ansamblul instituţiilor şi organismelor implicate în 

procesul electoral din România. 

În perioada raportată, au fost primiţi în audienţă un număr de 149 de 

cetăţeni care s-au interesat, între altele, de aplicarea legislaţiei electorale, 

cheltuielile pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2004, situaţia 

cărţilor de alegător, listele electorale permanente, finanţarea partidelor politice, 

informaţii privind calendarul electoral pentru alegerile locale parţiale din 3 

aprilie, 12 iunie şi 30 octombrie din 2005 sau au făcut propuneri pentru 

îmbunătăţirea sistemului electoral, în general, ori a unor segmente distincte din 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor (vezi Anexa 6). 

Din cele 332 de petiţii, memorii şi solicitări adresate Autorităţii Electorale 

Permanente (vezi Anexa 7), cea mai mare parte se referea la aplicarea legislaţiei 

electorale. Ele au avut fie un caracter general vizând listele electorale de tip I, 

modalităţile de actualizare de către primari, împreună cu serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, a listelor electorale permanente pe baza 

comunicărilor primite de la judecătorii, Ministerul Justiţiei şi Ministerul 

Afacerilor Externe, arhivarea listelor electorale speciale, depunerea 

candidaturilor, pragul şi coeficientul electoral, modalitatea de repartizare a 

mandatelor de consilieri, ocuparea de către supleanţi a locurilor de consilieri 

locali rămase vacante, fie se refereau la lucruri concrete privind validarea unor 

consilieri locali, cheltuielile efectuate cu prilejul alegerilor generale din 2004, 

disfuncţionalităţi în organizarea şi funcţionarea secţiilor de votare la alegerile 

locale parţiale. 
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Semn al interesului real al cetăţenilor pentru participarea la viaţa politică, 

în general, şi pentru implicarea în problematica electorală, în special, au fost şi 

cele două propuneri de lege ferenda privind introducerea votului uninominal şi 

proiectul de Cod electoral. În acelaşi context, s-au înregistrat două petiţii al căror 

conţinut viza îmbunătăţirea sistemului informatic în alegeri, respectiv 

centralizarea rezultatului alegerilor prin mijloace mecanice. Cele două 

propuneri, după  analiza experţilor instituţiei, nu au fost reţinute spre valorificare 

de către Autoritatea Electorală Permanentă, întrucât nu erau documentate 

corespunzător şi nu se dovedeau viabile pentru punerea în aplicare. 

Majoritatea propunerilor şi sugestiilor, de la cele privind proiecte de 

iniţiative legislative şi până la cele de natură pur tehnică, exprimă nu doar 

preocupările reale şi concrete ale cetăţenilor în abordarea problemelor electorale, 

ci şi încrederea că sesizările lor vor fi soluţionate competent şi în spiritul legii. 
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IV. LOGISTICĂ, ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI 
CONTROL, INFORMATICĂ ŞI STATISTICĂ 

ELECTORALĂ 
 

1. Logistică electorală 

 

Activitatea de logistică electorală este menită să asigure suportul tehnic, 

material şi funcţional necesar pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor. În 

art. 26 din Legea nr 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

se menţionează explicit că Autoritatea Electorală Permanentă funcţionează „în 

scopul asigurării condiţiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispoziţiilor 

legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor 

corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale”. 

În materie de logistică electorală, dezideratul principal a fost stabilirea, 

asigurarea şi coordonarea mijloacelor necesare pentru modernizarea sistemului 

electoral românesc în raport cu standardele sistemelelor electorale din statele cu 

tradiţie democratică din Uniunea Europenă. 

Un prim obiectiv în vederea monitorizării activităţilor electorale 

desfăşurate de către autorităţile publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor a fost constituirea unei reţele operative formată din persoane de 

contact cu atribuţii electorale din întreaga ţară. În acest scop, s-a solicitat în scris 

prefecturilor să comunice persoanele cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, desemnate la nivelul unităţilor administativ-teritoriale. În urma 

acestui demers, s-a întocmit evidenţa persoanelor de contact  cărora li s-au 

stabilit, prin fişa postului sau prin dispoziţia scrisă a primarului,  atribuţii în 

domeniul electoral şi s-au realizat contacte telefonice şi prin e-mail, în vederea 

centralizării informaţiilor şi datelor electorale din teritoriu. Reţeaua persoanelor 
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de contact desemnate în cursul anului 2005 număra 2798 de persoane, 

reprezentând aproximativ 90% din totalul acestora. 

Monitorizarea modului de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a 

sediilor birourilor electorale s-a concretizat prin: 

• întocmirea situaţiei localurilor secţiilor de votare din ţară şi străinătate; 

• verificarea respectării condiţiilor minimale de organizare şi funcţionare 

a secţiilor de votare şi a birourilor electorale; 

• verificarea îndeplinirii dispoziţiilor legale privind numărul de alegători 

arondaţi unei secţii de votare. 

O atenţie deosebită a fost acordată monitorizării modului de asigurare a 

fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare 

desfăşurării procesului electoral, elaborării proiectelor hotărârilor de Guvern 

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

precum şi altor măsuri care se impun pentru fundamentarea bugetului alegerilor. 

În acest sens, s-au colectat date privind cheltuielile efectiv realizate de către 

instituţiile publice centrale cărora le-au fost alocate fonduri pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2004, precum şi de 

către primăria generală şi primăriile de sector din municipiul Bucureşti pentru 

alegerile locale parţiale din aprilie 2005. De asemenea, a fost realizat proiectul 

Bugetului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

primarul general al municipiului Bucureşti şi trimis Guvernului spre analiză şi 

aprobare. 

Analiza economică a bugetului cheltuielilor alegerilor generale 

parlamentare şi prezidenţiale din 2004 a scos în evidenţă faptul că fondurile 

aprobate de Guvern reprezintă estimări bazate pe experienţa alegerilor 

desfăşurate anterior şi nu se întemeiază pe o evaluare riguroasă (vezi Anexa 2). 

Ca atare, au fost elaborate propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea 

activităţilor de estimare şi planificare a cheltuielilor şi de alocare a fondurilor, 

care vizau: 
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• raportarea amănunţită a cheltuielilor efectuate, analiza economică a 

bugetului cheltuielilor, pe tipuri distincte (cheltuieli materiale, de 

personal şi de capital); 

•  identificarea şi formalizarea procedurală a activităţilor economico-

financiare legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 

• stabilirea unor criterii de economicitate, oportunitate şi eficienţă, pe 

baza cărora să fie achiziţionate serviciile şi produsele necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a procesului electoral. 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor logistice de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor şi modernizarea sistemului electoral s-au inţiat şi realizat o serie de 

acţiuni de documentare, studii, întâlniri cu factori de răspundere şi reprezentanţi 

ai unor societăţi comerciale.  

Într-un prim stadiu, s-au realizat studii de caz privind posibilitatea 

utilizării hârtiei albe, de calitate şi densitate superioară, şi a unui sortiment 

adecvat de tuş. În acest scop au fost selectate un număr de 5 judeţe, considerate 

relevante din punct de vedere demografic, al numărului de alegători şi al 

numărului secţiilor de votare şi au fost solicitate datele privind cheltuielile 

materiale cu achiziţia hârtiei, tipuri de hârtie achiziţionate, cheltuielile materiale 

cu achiziţionarea serviciilor de imprimare a buletinelor de vot pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor, a Senatului, respectiv pentru alegerea preşedintelui 

României, precum şi a altor formulare necesare procesului electoral. În urma 

analizei acestor informaţii, s-a constatat că hârtia albă, de calitate şi densitate 

superioară, şi tuşul de calitate adecvată pot fi folosite cu un efort bugetar 

suplimentar relativ redus, în condiţiile reglementării modului de achiziţionare a 

acestora şi a modului de achiziţionare a serviciilor de imprimare a buletinelor 

de vot. 

În vederea modernizării şi standardizării logisticii electorale, s-a urmărit, 

în special, elaborarea de proiecte-tip pentru confecţionarea unor cabine pliabile, 

din materiale uşoare şi, în acelaşi timp, rezistente, compuse din mai multe 
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module, a căror montare să se poată face în funcţie de spaţiul de votare, precum 

şi a urnelor de vot transparente, durabile, uşor de manevrat, securizate şi sigilate 

corespunzător. Totodată, s-a avut în vedere ca acestea să ocupe un spaţiu redus 

de depozitare. 

A fost iniţiată, de asemenea, elaborarea unui Îndrumar al activităţilor din 

perioada electorală, care surprinde punctual derularea lor cronologică, din 

momentul stabilirii datei alegerilor şi până la afişarea rezultatelor votării, 

îndrumar destinat membrilor birourilor electorale, ai secţiilor de votare, dar şi 

primarilor, prefecţilor sau a altor persoane interesate. Deopotrivă, a început 

elaborarea unui proiect de cercetare privind introducerea în România a 

sistemului de vot electronic prin Internet. 

 

2. Îndrumare electorală şi control 

 

În cadrul instituţiei, pentru exercitarea atribuţiilor de îndrumare electorală 

şi control, a fost elaborat un cadru normativ intern, concretizat prin stabilirea 

obiectivelor, a documentelor şi materialelor de lucru, precum şi desemnarea 

agenţilor constatatori. În urma acestui demers, s-au desfăşurat deplasări în peste 

300 de prefecturi, primării, servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, judecătorii etc., urmărindu-se modul de îndeplinire a sarcinilor de 

către instituţiile şi autorităţile publice  cu atribuţii în domeniul electoral. 

Activitatea de îndrumare, atât între perioadele electorale, cât şi în 

perioadele electorale, a vizat:  

• modul de păstrare a dotărilor specifice secţiilor de votare între 

perioadele electorale; 

• întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente; 

• respectarea termenului anual de actualizare a listelor electorale 

permanente; 
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•  păstrarea registrelor cuprinzând listele electorale permanente; 

•  modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a 

acestora la timp, în listele electorale permanente; 

• modul de actualizare a listelor electorale permanente de către primari 

la termenele stabilite de lege pe baza comunicărilor primite; 

• autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în listele electorale 

permanente; 

• modul de completare a consiliului în caz de vacanţă a mandatului unui 

consilier; 

• modalităţile de aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 67/ 

2004, ca urmare a modificării acesteia prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 

8/2005; 

• întocmirea de către instituţia Prefectului a propriilor programe 

calendaristice; 

•  numerotarea circumscripţiilor electorale la nivelul judeţului; 

• modul de stabilire a localurilor birourilor electorale de circumscripţie 

şi a localurilor secţiilor de votare; 
•  modul de respectare a programului calendaristic privind realizarea 

acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

parţiale; 

• modul de completare a birourilor electorale judeţene, de circumscripţie 

şi ale secţiilor de votare; 

•  arhivarea documentelor birourilor electorale judeţene sau de 

circumscripţie după întocmirea procesului-verbal de consemnare a 

rezultatelor alegerilor; 
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•  informaţii şi clarificări privind înregistrarea şi folosirea semnelor 

electorale de către partide în alegeri, acordarea timpilor de antenă 

partidelor politice, documentaţia necesară depunerii candidaturilor, 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale; 

• modalităţile de acreditare a observatorilor interni la alegerile parţiale; 

•  existenţa înregistrării unor menţiuni privind partidele politice în 

Registrul partidelor politice al Tribunalului Municipiului Bucureşti. 

Reprezentanţi din cadrul instituţiei au participat la întâlniri, la nivel 

judeţean, cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, persoane de 

contact cu atribuţii electorale şi reprezentanţi ai instituţiei prefectului în cadrul 

cărora au fost dezbătute aspecte referitoare la atribuţiile autorităţilor publice 

locale în materie electorală, precum şi la aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2005 şi Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Totodată, s-au difuzat către prefecturi, primării şi birourile electorale 

peste 3.200 de volume cu problematică electorală, între care amintim: 

„Legislaţie electorală 2004”, „Reglementări privind partidele politice”, 

„Hotărâri ale Biroului Electoral Central 1996-2004”, „Instrumente internaţionale 

în materie de alegeri”, „Alegeri şi corpul electoral”, „Sistemul electoral”, 

precum şi alte materiale documentare şi studii elaborate în cadrul instituţiei. De 

asemenea, consemnăm participarea la emisiuni pe teme electorale, la posturile 

de televiziune centrale şi locale. 

Activităţile de control efectuate în cele 41 de judeţe şi în municipiul 

Bucureşti s-au concentrat, în special, asupra întocmirii şi actualizării listelor 

electorale permanente (respectarea termenului anual de actualizare, asigurarea 

concordanţei dintre conţinutul listelor electorale  aflate la primării şi exemplarul 
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aflat la judecătorii etc.), precum şi asupra modului de păstrare a dotărilor 

specifice secţiilor de votare. 

Principalele deficienţe constatate au fost consemnate în peste 100 de 

procese verbale întocmite cu ocazia controalelor efectuate şi cuprind mai multe 

aspecte, cele mai des întâlnite constând în: 

• nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 

privind actualizarea listelor electorale permanente la termenul anual de 

1 martie şi comunicarea la judecătorii a actualizărilor privind 

persoanele radiate şi adăugate în liste (în judeţele Arad, Maramureş, 

Prahova, Vrancea); 

• nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 

373/2004 privind radierea din listele electorale permanente a 

persoanelor decedate şi a celor care şi-au pierdut drepturile electorale 

urmare a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive la termenele 

stabilite de lege (în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa, Braşov, Botoşani, 

Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Covasna, Galaţi, Gorj, Ialomiţa, 

Iaşi, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, 

Vrancea, Sălaj şi Sectoarele 1, 2, 3 şi 6 ale mun. Bucureşti); 

• lipsa comunicărilor Ministerului Justiţiei către primari a persoanelor 

care şi-au pierdut cetăţenia română, pentru a fi radiate din liste potrivit 

prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 373/2004 (toate judeţele); 

• nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 

constând în necomunicarea Serviciilor publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor, către primari, a persoanelor cu drept de vot care şi-au 

schimbat domiciliul, pentru a fi radiate ori înscrise în listele electorale 
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permanente după efectuarea menţiunii în actul de identitate (toate 

judeţele şi mun. Bucureşti); 

• nerespectarea prevederilor art. 9, alin. 5 din Legea nr. 373/2004 

privind obligativitatea semnării listelor electorale permanente şi a 

actualizărilor acestora de către primari şi şefii Serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor (Sălaj, Teleorman); 

• nerespectarea prevederilor art. 9, alin. 5 din Legea nr. 373/2004 

privind întocmirea de către primari şi Serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor a listelor electorale permanente în cazul 

unităţilor administrativ-teritoriale nou înfiinţate (22 judeţe); 

• nerespectarea prevederilor art. 9, alin 5 din Legea nr. 373/2004 privind 

condiţiile de păstrare a listelor electorale permanente în sensul că nu 

sunt  păstrate în registre speciale cu file detaşabile (în judeţele Bacău, 

Botoşani, Caraş-Severin, Constanţa, Suceava); 

• efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către 

persoane care nu erau autorizate în scris de către primar să 

îndeplinească astfel de atribuţii, faptă sancţionată de art. 97, lit.f) din 

Legea nr. 373/2004 (toate judeţele); 

• păstrarea materialelor de logistică electorală (cabine de vot, urne de 

vot, plăcuţe indicatoare, panouri de afişaj electoral) în condiţii 

necorespunzătoare, iar la unităţile administrativ-teritoriale unde sunt 

depozitate în mod corespunzător acestea se degradează datorită slabei 

calităţi a materialelor din care au fost confecţionate (Brăila, Braşov şi  

Sectorul 3 al mun. Bucureşti); 

• editarea actualizărilor listelor electorale permanente de către unele 

birouri judeţene de administrare a bazelor de date pentru evidenţa 
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persoanelor numai pe suport magnetic, nu şi pe suport de hârtie (în 

judeţele Argeş, Cluj, Covasna, Mureş; Vâlcea); 

• înscrieri eronate de persoane cu drept de vot în copiile listelor 

electorale permanente datorită faptului că în actele de identitate au 

înscrise la menţiunea „domiciliu” numai denumirea comunei, fără a se 

preciza satul aparţinător; 

• existenţa în listele electorale permanente a unor persoane născute 

înainte de anul 1910 despre care există date că ar fi decedat şi care nu 

pot fi radiate din liste datorită lipsei actelor de constatare a decesului; 

• existenţa în listele electorale permanente a unor persoane care au 

părăsit teritoriul României înainte de anul 1989, iar până în prezent nu 

şi-au reglementat regimul juridic al domiciliului; 

• dificultăţi la repartizarea alegătorilor din cauza lipsei denumirii 

străzilor şi a numerelor administrative în satele în care s-au organizat 

mai multe secţii de votare. 
 

Aspectele negative constatate au fost aduse în scris la cunoştinţă 

instituţiilor şi persoanelor cu responsabilităţi în materie electorală, respectiv 

instituţiei prefectului, Consiliilor judeţene, Serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-

teritoriale, determinând, astfel, luarea de măsuri pentru remedierea neajunsurilor 

şi responsabilizarea funcţionarilor din administraţia publică cu atribuţii în 

domeniul electoral. 

Totodată, în cazurile în care s-au constatat deficienţe privind gestionarea 

listelor electorale permanente în mai multe unităţi administrativ-teritoriale de pe 
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teritoriul unui judeţ, controlul s-a reluat, urmărindu-se remedierea acestora la 

termenele planificate de comun acord cu persoanele responsabile (în judeţele 

Arad, Argeş, Caraş-Severin, Covasna, Galaţi, Mureş şi Maramureş). Dat fiind 

faptul că actualizarea listelor electorale permanente a fost îngreunată de 

reorganizarea Serviciului naţional de evidenţă a persoanelor, iar deficienţele 

constatate au fost remediate în timpul controalelor sau ulterior la termene 

stabilite şi urmărite împreună cu reprezentanţii locali, Autoritatea Electorală 

Permanentă nu a luat măsuri de sancţionare contravenţională. 

Demersurile iniţiate de Autoritatea Electorală Permanentă i-au determinat 

pe mulţi primari să actualizeze listele electorale permanente, să dea caracter de 

continuitate acestei activităţi – prin radierea din listele electorale a persoanelor 

decedate, a persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia română sau drepturile 

electorale, a persoanelor care şi-au schimbat domiciliul în urma comunicărilor 

prevăzute de lege – şi să emită dispoziţii prin care să autorizeze personalul care 

operează în listele electorale permanente. 

Dată fiind importanţa listelor electorale permanente, s-a elaborat un Plan 

de acţiune pentru soluţionarea problemelor care intervin în procesul de 

actualizare a acestora, pe baza celor constatate de echipele de control ale 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi a semnalelor venite din mass-

media, constând în: 

• stabilirea categoriilor de persoane cu statut juridic neclar; 

•  împărţirea pe categorii a persoanelor cu statut juridic neclar (vârstă, 

cetăţenie etc.) pentru găsirea soluţiilor optime de rezolvare a situaţiilor 

concrete; 

• identificarea instituţiilor publice centrale ce pot contribui la 

soluţionarea problematicii ridicate pentru fiecare din categoriile de 

persoane identificate; 

• evaluarea realistă a ponderii persoanelor cu statut juridic neclar din 

totalul populaţiei României. 
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După întâlnirile cu factori de răspundere din cadrul Inspectoratului 

Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi al Centrului Naţional de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor s-a trecut la analizarea situaţiei 

persoanelor cu statut juridic neclar, cum sunt: 

 persoanele care au părăsit ţara fără să aibă întocmite formele legale 

(îndeosebi cele de etnie germană şi cu precădere înainte de 1990); 

 persoanele de cetăţenie română rămase în străinătate şi după expirarea 

vizei de şedere; 

 persoanele fără acte de identitate (îndeosebi de etnie rromă); 

 persoanele vârstnice dipărute de la domiciliu despre care nu mai sunt 

informaţii ( existând o puternică prezumţie că nu ar mai fi în viaţă). 

Radierea acestor persoane din Sistemul naţional informatic de evidenţă a 

persoanelor nu poate fi realizată, deoarece nu există proba şi temeiul legal al 

operării în bazele de date, respectiv acte doveditoare care să ateste dispariţia sau 

decesul lor, şi ca atare ele figurează încă în listele electorale permanente. În 

scopul declanşării normale a procedurilor de declarare judecătorească a 

dispariţiei şi/sau a celor de declarare judecătorească a morţii, pe baza 

activităţilor desfăşurate şi a discuţiilor purtate, s-a analizat posibilitatea 

introducerii de către procuror a unor acţiuni civile în constatare, privind 

dispariţia şi/sau decesul unei persoane fizice. 

Sugestiile Autorităţii Electorale Permanente făcute în acest domeniu au 

fost preluate şi introduse într-o serie de proiecte iniţiate de către Guvern, vizând 

modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

în sensul că sesizarea instanţei cu privire la anularea, completarea şi modificarea 

actelor de stare civilă poate fi realizată şi de către parchet sau de către structurile 

de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judeţene de 

evidenţă a persoanelor. 
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3. Informatică şi statistică electorală 

 

Activitatea de informatică s-a concretizat, în primul rând, prin 

achiziţionarea tehnicii de calcul necesare instituţiei şi instalarea acesteia, 

configurarea reţelei informatice şi securizarea ei. S-a realizat, astfel, un sistem 

informatic performant care permite lucrul în reţea al tuturor utilizatorilor, cu 

posibilitatea efectuării unor schimburi rapide de documente între aceştia şi 

asigurarea unor condiţii de securitate bine definite care să garanteze 

confidenţialitatea prelucrării datelor implementate. După înfiinţarea Filialei, a 

fost conceput sistemul informatic şi de telefonie al acesteia şi s-a realizat 

legătura cu sistemul informatic central. 

În cel mai scurt timp, s-a creat pagina web a instituţiei şi s-a procedat la 

actualizarea şi completarea site-ului cu informaţii privind cadrul legislativ, 

atribuţiile şi activităţile Autorităţii Electorale Permanente, cât şi cu alte 

materiale de interes general privind problematica electorală. În acelaşi context, 

s-a asigurat accesul la Internet al personalului pentru realizarea unui schimb 

rapid de date şi informaţii cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul electoral. De 

asemenea, au fost proiectate şi realizate două aplicaţii informatice, prima  pe 

tema „Asistarea conducerii în actul decizional”, iar cealaltă pe tema redactării 

calendarului electoral pe suport informatic. 

În acelaşi timp, s-a desfăşurat certificarea spre neschimbare a programelor 

de calculator folosite în alegeri, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică 

şi reprezentanţii societăţii producătoare a programelor. Au fost realizate CD-uri 

cu programele certificate, în care s-au înscris şi elementele de identificare şi 

certificare ale Autorităţii Electorale Permanente, inclusiv elementele de 

verificare a unicităţii programelor de calculator. Acestea s-au multiplicat pentru 
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a fi puse la dispoziţia partidelor politice înscrise în competiţia electorală, la 

cererea acestora. 

În vederea elaborării documentaţiilor necesare pentru organizarea 

alegerilor parţiale, s-a realizat evidenţa electronică a municipiilor, oraşelor, 

comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti în care sunt vacante posturi de 

primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale. Totodată, a fost  preluată 

arhiva electronică de la Institutul Naţional de Statistică referitoare la alegerile 

din perioada 1990-2005 pe baza căreia, în colaborare cu Institutul Naţional de 

Statistică, s-a editat  lucrarea „Alegeri parlamentare şi prezidenţiale”.  

Pornind de la exigenţele Recomandării Rec(2004)11 a Consiliului 

Europei cu privire la standardele legale, operaţionale şi tehnice în legătură cu 

sistemul electronic de votare, s-a iniţiat Proiectul de cercetare cu tema 

„Introducerea în România a votului electronic prin intermediul Internetului, ca 

modalitate alternativă de exprimare a opţiunilor politice”. Acest proiect s-a 

fundamentat teoretic printr-o serie de lucrări de cercetare precum: „Evaluarea 

stadiului actual al cercetării şi implementării sistemelor de e-voting în lume”; 

„Analiza riscurilor în elaborarea şi implementarea sistemelor de e-voting,” şi 

„Securitatea, acurateţea şi auditarea sistemelor de e-voting prin Internet”. În 

aceeaşi arie de preocupări, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au 

participat la activitatea unui grup de lucru organizat de Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, care a avut ca obiect elaborarea unui act normativ care să 

reglementeze posibilitatea introducerii votului electronic de la distanţă pentru 

cetăţenii români aflaţi în străinătate. Iniţiativa Autorităţii Electorale Permanente 

privind introducerea votului electronic în România a fost discutată în cadrul 



 34

unor întâlniri internaţionale cu specialişti din Austria, Elveţia, Franţa, Marea 

Britanie, Suedia. 

Pe baza concluziilor desprinse din experienţa alegerilor generale din 

2004 şi a celor parţiale din 2005 s-a conturat necesitatea selecţionării 

programelor de calculator care urmează să fie utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor alegerilor. În urma unei activităţi 

complexe de analiză a problematicii din domeniu, a fost redactat un studiu 

privind realizarea unor programe de calculator care să poată fi folosite, 

indiferent de tipul alegerilor, şi să ofere un grad sporit de credibilitate şi 

obiectivitate. Acest studiu urmează să fie pus pe site-ul instituţiei pentru ca 

autorităţile, instituţiile publice şi alte entităţi cu atribuţii în domeniul electoral să 

fie informate în legătură cu noua abordare privind sistemul informatic în alegeri 

şi realizarea unor programe de calculator care să asigure centralizarea 

rezultatelor alegerilor, indiferent de tipul acestora. 
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V. PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ALEGERILOR LOCALE PARŢIALE 
 

 

Reorganizarea unor unităţi administrativ-teritoriale, eliberarea unor 

posturi de primar sau dizolvarea unor consilii locale au determinat organizarea, 

în zilele de 3 aprilie, 12 iunie şi 30 octombrie ale anului 2005, de alegeri locale 

parţiale în municipiul Bucureşti, în 2 oraşe şi 53 de comune din 27 de judeţe 

(vezi Anexa nr. 3). În aceste condiţii, a început procesul de monitorizare privind 

modul de asigurare a dotărilor specifice secţiilor de votare şi a condiţiilor logis-

tice de organizare şi desfăşurare a alegerilor, constând în verificarea: 

• stării fizice a logisticii electorale (cabine şi urne de vot, panouri pentru 

afişajul electoral, recipiente pentru transportul buletinelor de vot) şi 

starea fizică a  materialelor folosite în alegerile generale din 2004; 

• condiţiilor de depozitare şi conservare a acestor materiale; 

• modului de asigurare a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor 

birourilor electorale; 

• modalităţilor de asigurare a protecţiei secţiilor de votare şi a sediilor 

birourilor electorale; 

• modului de estimare a cheltuielilor necesare şi a modului de asigurare 

a fondurilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 
Pe lângă activităţile curente de monitorizare a logisticii electorale, de 

îndrumare şi control amintite mai sus, s-a întocmit evidenţa pe judeţe, a 

comunelor, oraşelor, inclusiv a municipiului Bucureşti, în care au devenit 

vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale. 
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Concomitent, s-au elaborat şi înaintat Guvernului României „Programele 

calendaristice” privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale parţiale. De asemenea, s-au centralizat date cu 

privire la sediile birourilor electorale de circumscripţie judeţene, municipale, 

orăşeneşti şi comunale, şi sediile secţiilor de votare, ce au constat în adresa 

sediului, numărul de telefon şi fax, programul de funcţionare, preşedinţii şi 

locţiitori acestora, în scopul menţinerii unui contact permanent, pentru 

monitorizarea procesului electoral, pentru colectarea informaţiilor cu caracter 

electoral (numărul persoanelor cu drept de vot, numărul secţiilor de votare, 

procentul de participare la vot, rezultatele votării, sesizarea dificultăţilor şi a 

iregularităţilor etc.), precum şi în vederea furnizării de informaţii la solicitarea 

unor persoane interesate. Pentru asigurarea cu personal a birourilor electorale s-a 

solicitat şi obţinut de la Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici evidenţa 

acestora.  În toată această perioadă, reprezentanţii Autorităţii Electorale 

Permanente au participat la şedinţe operative la Guvernul României, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de Statistică, Inspectoratul 

Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Prefectura municipiului Bucureşti şi au 

acordat audienţe reprezentanţilor partidelor politice şi candidaţilor independenţi 

care au solicitat lămuriri cu privire la prevederile legale în materie electorală. 

Pentru o imagine cât mai exactă asupra alegerilor locale parţiale din 2005, 

le trecem în revistă mai jos (vezi Anexa 3): 

• 3 aprilie 2005  

Au fost organizate alegeri locale parţiale în 19 circumscripţii electorale, în 

municipiul Bucureşti şi în  13 judeţe, pentru: 

 alegerea primarului general al municipiului Bucureşti (vezi Anexa 4); 

 alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Grădina (judeţul 

Constanţa), Florica (judeţul Buzău), Pietrari, Râu Alb, Răscăeţi, Raciu 

şi Perşinari (judeţul Dâmboviţa), Ciohorăni (judeţul Iaşi) şi Şopârliţa 

(judeţul Olt); 
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 alegerea consiliilor locale în comunele Mihăileni (judeţul Botoşani) şi 

Poiana Mare (judeţul Dolj); 

 alegerea primarilor în comunele Ion Roată (judeţul Ialomiţa), 

Ruginoasa (judeţul Iaşi), Mogoşoaia (judeţul Ilfov), Băiţa de sub 

Codru (judeţul Maramureş), Turnu Roşu (judeţul Sibiu), Şandra 

(judeţul Timiş), Craidorolţ (judeţul Satu Mare).  

• 12 iunie 2005  

Au fost organizate alegeri locale parţiale în 26 de circumscripţii electorale 

din 18 judeţe, pentru: 

 alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Buciumi, 

Gioseni, Odobeşti şi Prăjeşti (judeţul Bacău), Runcu Salvei şi Ciceu-

Mihăieşti (judeţul Bistriţa-Năsăud), Augustin (judeţul Braşov), 

Gălbinaşi (judeţul Călăraşi), Fântânele (judeţul Constanţa), Cuza Vodă 

(judeţul Galaţi), Colelia, Mărculeşti, Moldoveni, Platoneşti şi Sărăţeni 

(judeţul Ialomiţa), Copăceni (judeţul Ilfov), Negreşti (judeţul Neamţ), 

Porumbeşti (judeţul Satu Mare),  Berchişeşti (judeţul Suceava), 

Vălcani (judeţul Timiş) şi Spulber (judeţul Vrancea); 

 alegerea primarilor în oraşul Seini (judeţul Maramureş) şi comunele 

Câmpani (judeţul Bihor), Lunca Banului (judeţul Vaslui), Mihăileşti 

(judeţul Buzău) şi Bărbuleţu (judeţul Dâmboviţa). 

• 30 octombrie 2005  

Au fost organizate alegeri locale parţiale în 12 circumscripţii electorale 

din 10 judeţe, pentru: 

 alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Iteşti (judeţul 

Bacău), Boghicea (judeţul Neamţ), Boghiş (judeţul Sălaj) şi Valea 

Teilor (judeţul Tulcea); 

 alegerea primarilor în oraşul Techirghiol (judeţul Constanţa) şi 

comunele Tamaşi (judeţul Bacău), Budacu de Jos (judeţul Bistriţa-
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Năsăud), Cosmeşti (judeţul Galaţi), Drăgoieşti (judeţul Suceava), Izlaz 

şi Salcia (judeţul Teleorman) şi Biled (judeţul Timiş). 

Cu prilejul acestor alegeri s-a înregistrat o multitudine de solicitări scrise 

sau telefonice venite din teritoriu prin care se solicita instituţiei să se pronunţe în 

problemele apărute pentru care nu există practică electorală, semn că instituţia 

şi-a făcut simţită prezenţa şi s-a impus ca autoritate în domeniu. 
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VI. STUDII, DOCUMENTARE ŞI RELAŢII EXTERNE 
 

 

1. Studii şi documentare 

 

Pe măsura consolidării instituţionale a Autorităţii Electorale Permanente, 

s-a intensificat elaborarea de studii şi analize în domeniul electoral, precum şi 

colaborarea cu instituţii şi organizaţii similare din străinătate. 

În conformitate cu prevederile Art. 29, alin. (1) lit. k) din Legea nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Autoritatea 

Electorală Permanentă a întocmit şi înaintat celor două Camere ale 

Parlamentului un Raport asupra modului de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor din 2004. 

Elaborarea Raportului a avut la bază materialele şi datele puse la 

dispoziţie, potrivit legii, de către Biroul Electoral Central, propriile constatări ale 

reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente prezenţi în aparatul de lucru 

al Biroului, concluziile rezultate din rapoartele OSCE şi ale organizaţiilor 

neguvernamentale, inclusiv aspectele evidenţiate în mass-media naţională şi 

internaţională. 

Raportul a fost redactat într-o modalitate analitico-sintetică, cu referiri, 

îndeosebi, la aspectele impuse de lege, fără ingerinţe de natură politică şi 

interpretări de ordin personal. 

La elaborarea Raportului şi-au adus contribuţia direcţiile de resort ale 

instituţiei şi grupul de lucru special constituit pentru centralizarea şi 

valorificarea corespunzătoare a volumului impresionant de materiale. 

Au mai fost elaborate şi editate materiale de prezentare a Autorităţii 

Electorale Permanente, culegeri de legislaţie electorală în limbile română şi 



 40

engleză („Legislaţie electorală 2004”, „Reglementări privind partidele 

politice”). De asemenea, a fost realizată o variantă de prezentare sub formă 

digitală a legislaţiei electorale din România în limba română, engleză şi 

franceză, imprimată pe CD-uri în vederea difuzării externe. 

Totodată, au fost redactate şi tipărite lucrările „Hotărâri de interpretare 

ale Biroului Electoral Central 1996-2004”, „Instrumente internaţionale în 

materie electorală”, „Alegeri parlamentare şi prezidenţiale” (realizată în 

colaborare cu Institutul Naţional de Statistică) şi „Acte normative ale 

preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente”. Concomitent, au fost 

demarate, desfăşurate şi finalizate studii şi cercetări privind un spectru larg de 

probleme. Dintre acestea, menţionăm: „Participarea la vot. Între iluzii politice 

şi capacităţi instituţionale”, „Exercitarea dreptului de vot de către persoanele 

cu handicap”, „Femeile în politica românească. Vot şi reprezentare”, 

„Finanţarea partidelor politice”, „Două sisteme electorale: Franţa şi Mexic”. 

În vederea instruirii populaţiei în materie electorală au fost editate în tiraj 

larg broşurile „Alegerea Autorităţilor Locale”, „Alegerea Preşedintelui 

României” şi „Alegerea Parlamentului României”. 

Pentru o mai bună cunoaştere a realităţilor politice şi a proceselor 

electorale din România pe plan extern au fost elaborate şi difuzate la instituţii şi 

organisme internaţionale materiale documentare între care menţionăm „Sistemul 

electoral din România. Autoritatea Electorală Permanentă / The Romanian 

Electoral System. Permanent Electoral Authority”, „Democraţie prin alegeri / 

Democracy through elections”. 

În acelaşi timp, Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit relaţii de 

colaborare permanente cu organizaţiile neguvernamentale, participând la 

întâlniri şi dezbateri organizate de acestea, manifestând receptivitate faţă de 

concluziile şi recomandările susţinute de către reprezentanţii acestora. 

La invitaţia Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, o 

delegaţie a Autorităţii Electorale Permanente s-a deplasat la Sibiu, în perioada 
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19-21 mai 2005, pentru a participa la Sesiunea ştiinţifică „Reformele 

administrative şi judiciare în perspectiva integrării europene”. Reprezentanţii 

Autorităţii Electorale Permanente au participat la lucrările secţiunii a 4-a a 

Sesiunii, cu tema „Reforma administrării şi înfăptuirii justiţiei”. 

Autoritatea Electorală Permanentă a avut, de asemenea, mai multe 

întâlniri cu reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale precum Institutul 

pentru Politici Publice, Societatea Română de Ştiinţe Politice şi Centrul de 

Sociologie Urbană şi Regională (CURS), atât înaintea alegerilor parlamentare şi 

prezidenţiale din 2004, cât şi după derularea acestora, unde s-au dezbătut teme 

legate de rolul, structura şi atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente, 

organizarea alegerilor şi iregularităţile constatate în procesul electoral. 

În cursul anului 2005, s-au pus bazele Centrului de documentare şi 

informare al Autorităţii Electorale Permanente. 

În proiectele viitoare ale instituţiei, se va urmări intensificarea 

colaborărilor cu personalităţi din mediul academic şi organizaţii 

neguvernamentale în vederea organizării de seminarii, dezbateri comune şi a 

realizării de studii şi cercetări electorale. 

 

2. Relaţii externe 

 

În perioada de referinţă au avut loc 24 de activităţi de relaţii externe dintre 

care 7 desfăşurate în ţară şi 17 în străinătate.  

În ţară au avut loc convorbiri cu misiunile OSCE/ODIHR de observare a 

alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2004, cu reprezentanţi ai unor 

autorităţi similare sau cu atribuţii în domeniul promovării instituţiilor 

democratice şi cu diplomaţi străini acreditaţi la Bucureşti, astfel: cu delegaţia 

Agenţiei SUA pentru dezvoltare internaţională (USAID); cu delegaţia 

Institutului Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (International 
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IDEA); cu delegaţia Comisiei Electorale Independente din Irak (IECI); cu 

diplomaţi din Marea Britanie şi Federaţia Rusă. 

Este de remarcat faptul că în rapoartele întocmite de misiunile 

OSCE/ODIHR după vizitele efectuate în România, în perioada electorală a 

alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2004, este subliniat rolul Autorităţii 

Electorale Permanente ca instituţie autonomă cu competenţă generală în 

domeniul electoral, nou apărută în sistemul instituţiilor statului român. 

În străinătate, s-au desfăşurat 17 activităţi din care: 6 de relaţii bilaterale 

cu autorităţi competente în materie electorală (Austria, Suedia, Elveţia, Ungaria, 

Franţa şi Marea Britanie); 8 participări la reuniuni şi seminarii organizate de 

organisme internaţionale multilaterale cum ar fi: OSCE/ODIHR, Asociaţia 

oficialilor electorali din Europa Centrală şi de Est (ACEEEO), International 

IDEA cu sediul la Stockholm şi Centrul de Studii Electorale Comparate din 

Paris; 3 misiuni de observare a alegerilor (Marea Britanie, Azerbaidjan şi Irak). 

Activitatea de relaţii externe a instituţiei s-a amplificat în cursul anului 

2005, după perioada de consolidare a structurilor sale, pe baza planului de relaţii 

externe anterior aprobat. 

Anul 2005 a însemnat afirmarea internaţională a Autorităţii Electorale 

Permanente care, prin activităţile sale de relaţii externe, şi-a creat legături 

benefice cu autorităţi similare sau cu competenţe în materie electorală din 

societăţi cu tradiţie democratică şi sisteme electorale bine consolidate, cu 

organisme internaţionale din domeniul electoral, a căror activitate este 

recunoscută şi apreciată. 
Cu ocazia participării la activităţile de relaţii externe au fost obţinute 

informaţii şi studii privind sistemele electorale din statele vizitate, preocupările 
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mediilor academice şi de cercetare, precum şi evoluţiile înregistrate pe plan 

internaţional în domeniul electoral. Aceste informaţii şi materiale documentare 

au constituit surse importante pentru iniţierea unor activităţi promovate de 

instituţie. 

În 2005, Autoritatea Electorală Permanentă a redobândit, practic, calitatea 

de membru al ACEEEO, iar prin activitatea reprezentanţilor săi a început o 

colaborare fructuoasă – recunoscută – cu organisme internaţionale în domeniu 

cum ar fi: International IDEA – Stockholm, OSCE/ODIHR, Centrul de Studii 

Electorale Comparate – Paris şi Misiunea Internaţională pentru Alegerile din 

Irak (IMIE). Menţionăm că în cadrul IMIE reprezentantul Autorităţii Electorale 

Permanente a fost ales în Comitetul Director. 

Reprezentanţi ai instituţiei au participat la cea de-a treia Conferinţă 

Mondială a Organismelor Electorale (GEO), care a avut loc în perioada 14-17 

septembrie 2005 la Siofok, Ungaria, organizată de ACEEEO şi Biroul Electoral 

Naţional al Ungariei, în colaborare cu Elections Canada, Fundaţia Internaţională 

pentru Sisteme Electorale (IFES) Washington DC, International IDEA 

Stockholm, Institutul Federal Electoral (IFE) Mexic şi Divizia de Asistenţă 

Electorală a Naţiunilor Unite (U.N.-EAD). 

În cursul dezbaterilor, au fost abordate probleme precum funcţionarea 

organizaţiilor internaţionale în domeniul managementului electoral, remediile 

juridice în procesul electoral şi standarde privind votul electronic. Cu acest prilej 

s-a adoptat propunerea, ce va fi înaintată ONU, privind stabilirea Zilei Mondiale 

a Alegerilor (anual, în prima zi de marţi a lunii februarie) care să promoveze 

acţiuni de educare a electoratului în spiritul drepturilor şi libertăţilor funda-

mentale ale omului. 

În timpul conferinţei, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au 

stabilit contacte cu reprezentanţii altor state, schimburile de opinii, de materiale 
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şi studii documentare facilitând fructificarea acestor relaţii şi intensificarea 

colaborării în perioada următoare. De asemenea, la Adunarea Generală a 

ACEEEO, care cuprinde 22 de ţări membre, delegaţia noastră a prezentat o 

informare privind alegerile parlamentare şi prezidenţiale din România din anul 

2004. 

Recunoaşterea internaţională a condus la includerea reprezentanţilor 

Autorităţii Electorale Permanente şi în activitatea de gestionare a activităţii de 

monitorizare a alegerilor şi participarea acestora în misiuni desfăşurate în Marea 

Britanie, Azerbaidjan şi Irak. Autoritatea Electorală Permanentă a primit mai 

multe asemenea invitaţii însă cele trei destinaţii au fost alese întrucât nu au 

angajat cheltuieli din partea instituţiei. 

Întâlnirile cu reprezentanţii unor autorităţi străine sau organisme 

internaţionale din domeniul electoral au constituit şi un bun prilej de prezentare 

a sistemului electoral şi legislaţiei româneşti, precum şi a preocupărilor 

instituţiei pentru consolidarea sa instituţională ca autoritate autonomă a statului 

de drept cu responsabilităţi în asigurarea democraţiei prin alegeri libere, 

periodice şi corecte. 
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VII. FILIALELE REGIONALE 

 

 
În baza Legii nr. 68/1992, prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2004, a fost 

aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate al Autorităţii Electorale Permanente, potrivit căruia instituţia are 4 

filiale, la care sunt arondate judeţele ţării şi municipiul Bucureşti. Această 

arondare este improprie deoarece implică deplasarea de persoane, partide, 

autorităţi administrative şi organizaţii neguvernamentale din nordul Moldovei 

până la Zalău, din toată Muntenia la Galaţi  şi din Caraş Severin la Râmnicu 

Vâlcea. 

Adoptarea Legii nr. 373/2004 a adus modificări şi completări importante în 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. În privinţa 

filialelor, în lege se stipulează că Autoritatea Electorală Permanentă poate avea 

filiale regionale în fiecare din regiunile de dezvoltare şi că aparatul propriu de 

specialitate, pe perioada procesului electoral, constituie personalul tehnic 

auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie pentru realizarea atribuţiilor 

legale pe care le au. Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România stabileşte 8 regiuni de dezvoltare, în consecinţă Autoritatea Electorală 

Permanentă ar fi trebuit să înfiinţeze până la opt filiale (vezi Anexa 5). Mai 

mult, conform Regulamentului în vigoare, filiala are un aparat propriu de 

specialitate format din cel mult 10 persoane, soluţie total inoperantă în cazul 

filialelor Est şi Vest care au arondate 11, respectiv 12 judeţe, deoarece nu se 

poate repartiza efectiv nici măcar o persoană pe fiecare judeţ. 

În aceste condiţii, a fost necesară întocmirea unui nou proiect de 

Regulament al Autorităţii Electorale Permanente care, prin normele cuprinse, să 
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creeze stabilitate în ceea ce priveşte activitatea şi organizarea acesteia. El era 

menit să înlocuiască un Regulament ale cărui prevederi erau în mare parte în 

contradicţie cu prevederile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului. 

Principala problemă în realizarea acestor atribuţii a fost legată de 

greutăţile procedurale întâmpinate atât în 2004, cât şi în 2005 cu privire la 

promovarea unei Hotărâri de Guvern prin care să se adopte Regulamentul 

Autorităţii Electorale Permanente. 

În tot acest timp, s-a făcut o riguroasă documentare în ţară şi s-au purtat 

negocieri în vederea obţinerii de sedii pentru filiale. După  consultarea 

specialiştilor, pe baza relaţiei cost-eficienţă, s-au selectat ofertele Curţii de 

Conturi din oraşele Braşov, Reşiţa, Târgovişte, Galaţi şi s-au reţinut propunerile 

făcute de prefecturile şi primăriile din Cluj, Zalău, Bistriţa-Năsăud şi Vâlcea. 

Întrucât procedurile pentru aprobarea unui nou Regulament se dovedeau greoaie, 

protocolul ce urma să se încheie pentru spaţiile oferite de Curtea de Conturi, cât 

şi relaţiile de contactare a celorlalte instituţii au fost amânate până la aprobarea 

noului Regulament. 

În aceste circumstanţe şi în condiţiile în care rectificările bugetare de pe 

parcursul anului 2005 au fost defavorabile unei politici de personal, s-a reuşit, 

totuşi, după intervenţii multiple la Ministerul de Finanţe în partea a doua a 

exerciţiului financiar 2005, să se obţină aprobarea fondurilor necesare pentru 

începerea activităţii la filiala SUD – Râmnicu-Vâlcea, cu un personal insuficient 

numeric pentru acoperirea şi îndeplinirea atribuţiilor pentru cele 10 judeţe 

arondate. 

Cu toate greutăţile întâmpinate, activitatea filialei s-a desfăşurat în 

condiţii bune. Personalul filialei s-a implicat direct în sprijinirea alegerilor 

parţiale declanşate prin Hotărârea de Guvern nr. 1090 din 15 septembrie 2005, 

atât prin deplasarea şi cooperarea în teritoriu la birourile electorale pentru 
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pregătirea alegerilor, cât şi în procesul de desfăşurare a acestora, exemplificând 

în acest sens comunele Izlaz şi Salcia şi Biroul Electoral Judeţean Teleorman.  

Totodată, personalul filialei a derulat un program de îndrumare electorală 

şi control la unităţile administraţiei publice locale. De comun acord cu prefecţii 

judeţelor arondate, s-au pus bazele unui parteneriat pentru realizarea sarcinilor 

specifice şi comune în domeniul electoral. 

Astfel, s-a avut în vedere, în urma deplasărilor în judeţele Teleorman, Olt, 

Vâlcea, ca programul de lucru al primarilor şi secretarilor de primării să nu fie 

perturbat, alegându-se cea mai eficientă formă de lucru, respectiv, prezenţa 

reprezentanţilor filialei la şedinţele Comisiilor Consultative judeţene. În judeţele 

Olt, Vâlcea, Caraş-Severin şi Mehedinţi au avut loc întîlniri cu majoritatea 

primarilor şi, în consens, s-a stabilit ca filiala să comunice un program de 

informare privind efectuarea operaţiunilor prevăzute de lege şi etapele de 

îndrumare şi control preventiv. 

S-a convenit ca la şedinţele Comisiilor Consultative convocate de prefecţi 

activitatea vizînd domeniul electoral să rămână un punct pe  ordinea de zi, 

stabilindu-se, astfel, o comunicare directă, iar analiza controalelor din teritoriu 

urmând se facă în scris pentru identificarea celor mai bune soluţii. 

În ultima parte a anului 2005, s-a realizat un control în localităţile 

arondate pentru a fi inventariate dificultăţile întâmpinate şi pentru a se stabili 

nivelul realizării atribuţiilor în domeniul electoral, precum şi măsurile concrete 

care se impun. 

Toate aceste constatări vor sta la baza programului de control pe 2006, 

informaţiile obţinute urmând a fi prelucrate împreună cu cele de la nivel 

naţional. 

De asemenea, personalul filialei a contribuit şi la informarea electoratului 

prin prezentarea procesului electoral şi a atribuţiilor instituţiei în media locală. 

S-au înmânat personalului de specialitate din administraţie materiale şi broşuri 

cu informaţie electorală. Totodată, la sediul filialei şi în teritoriu, s-au efectuat şi 
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se vor derula în continuare instructaje privind obligaţiile şi responsabilităţile în 

domeniul electoral. 

Mai trebuie subliniat faptul că alegerile parţiale, alegerile pentru 

Parlamentul European, eventualele referendumuri şi alegeri anticipate, împreună 

cu alegerile la termen reprezintă activităţi care trebuie gestionate permanent de 

către Autoritatea Electorală Permanentă. 
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VIII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

ŞI DE RESURSE UMANE 
 

 

1. Domeniul economico-financiar 

 

În vederea desfăşurării activităţii Autorităţii Electorale Permanente s-au 

alocat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004, 

credite în sumă totală de 54.000.000 mii lei în următoarea structură: 

• pentru titlul cheltuieli de personal 20.000.000 mii lei 

• pentru titlul cheltuieli materiale şi servicii 16.000.000 mii lei 

• pentru titlul  cheltuieli de capital 18.000.000 mii lei 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 

279/2003 cu credite în valoare de 19.000.000 mii lei s-a reîntregit Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, din care: 

• pentru titlul cheltuieli de personal 14.000.000 mii lei 

• pentru titlul cheltuieli materiale şi servicii 5.000.000 mii lei 

Din creditele definitive s-au deschis pe total an credite bugetare în valoare 

de 35.000.000 mii lei, din care: 

• pentru titlul cheltuieli de personal 6.000.000 mii lei 

• pentru titlul cheltuieli materiale şi servicii 11.000.000 mii lei 

• pentru titlul cheltuieli de capital 18.000.000 mii lei 

Din creditele deschise au fost utilizate în plăţi efective, credite bugetare în 

valoare de 26.958.684 mii lei, reprezentând o execuţie bugetară de 77,02%, în 

următoarea structură: 

• pentru titlul cheltuieli de personal 4.783.394 mii lei 
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• pentru titlul cheltuieli materiale şi servicii 7.924.077 mii lei 

• pentru titlul cheltuieli de capital 14.251.213 mii lei 

O detaliere şi mai exactă a cheltuielilor cu salariile relevă şi alte aspecte a 

modului în care a funcţionat instituţia: 

 

- mii lei - 

Denumire indicatori Prevederi 
iniţiale Plăţi efective Procent 

% 
0 1 2 3=2/1*100 

Cheltuieli de personal 20.000.000 4.783.394 23,91

Cheltuieli cu salariile 12.830.168 3.542.990 27,61

CAS 2.822.715 774.690 27,44

Contribuţii pentru ajutor 
şomaj 

384.905 86.383 22,44

Contribuţii pentru 
asigurări sănătate 

898.112 246.820 27,48

Deplasări, detaşări, 
transferuri 

3.000.000 119.904 3,99

Deplasări în ţară 2.000.000 16.644 0,83

Deplasări în străinătate 1.000.000 98.460 9,84

Fond de risc 64.100 17.607 27,46
 

 
Cheltuielile materiale şi serviciile au înregistrat o diferenţă semnificativă 

între suma alocată de la buget şi suma consumată.  

Detalierea cheltuielilor materiale şi servicii poate lămuri cauzele care au 

determinat această diferenţă: 
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- mii lei - 

Denumire indicatori Prevederi 
iniţiale Plăţi efective Procent 

% 
0 1 2 3=2/1*100 

Cheltuieli materiale 16.000.000 7.924.077 49,53 

Cheltuieli pentru întreţinere 
şi gospodărire 

4.810.000 1.223.173 25,43 

Materiale şi servicii 
funcţionale 

3.600.000 774.690 27,44 

Obiecte de inventar 3.200.000 3.075.414 96,01 

Reparaţii curente 20.000   

Reparaţii capitale 2.500.000 1.886.588 75,46 

Alte cheltuieli 1.300.000 904.351 69,57 

 
 

În vederea desfăşurării activităţii instituţiei, în anul 2005 i s-au alocat 

Autorităţii Electorale Permanente, prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 

511/2004, credite în sumă totală de 73.235.252 mii lei în următoarea structură: 

 

 pentru titlul cheltuieli de personal 33.675.252 mii lei 

 pentru titlu cheltuieli materiale şi servicii 34.560.000 mii lei 

 pentru titlul cheltuieli de capital 5.000.000 mii lei 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2005 privind rectificarea bugetului pe 

anul 2005, creditele bugetare alocate instituţiei noastre pentru titlul „Cheltuieli 

de personal” au fost diminuate faţă de bugetul iniţial cu 12.402.479 mii lei. 

Această diminuare a condus la blocarea ocupării posturilor vacante la nivelul 

instituţiei centrale şi la amânarea înfiinţării a 3 filiale regionale, din cele 4 
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prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea aparatului 

propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente.  

Amânarea înfiinţării filialelor regionale a condus la o execuţie redusă la 

titlul „Cheltuieli materiale şi servicii” şi s-a concretizat în anularea, în 

conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 54 din Legea finanţelor publice nr. 

500/2002, cu modificărilor ulterioare, a creditelor iniţiale alocate la acest titlu cu 

suma de 21.000.000 mii lei. 

În vederea asigurării creşterilor salariale prevăzute de Ordonanţa 

Guvernului nr. 9/2005 începând cu data de 1 octombrie 2005, instituţia noastră a 

beneficiat de o suplimentare la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 

800.000 mii lei aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005. 

Prin modificările survenite în cursul anului 2005, creditele definitive 

aprobate pentru instituţia noastră au fost de 40.632.773 mii lei, în următoarea 

structură: 

 

 pentru titlul cheltuieli de personal                              22.072.773 mii lei 

 pentru titlu cheltuieli materiale şi servicii 3.560.000 mii lei 

 pentru titlul cheltuieli de capital 5.000.000 mii lei 

Din creditele definitive s-au deschis pe total an credite bugetare în valoare 

de 40.632.773 mii lei, din care: 

 pentru titlul cheltuieli de personal 22.072.773 mii lei 

 pentru titlu cheltuieli materiale şi servicii 13.560.000 mii lei 

 pentru titlul cheltuieli de capital 5.000.000 mii lei 



 53

Din creditele deschise au fost utilizate în plăţi efective, credite bugetare în 

valoare de 38.904.767 mii lei, reprezentând o execuţie bugetară de 95,75%, în 

următoarea structură: 

 pentru titlul cheltuieli de personal 21.702.501 mii lei 

 pentru titlu cheltuieli materiale şi servicii 12.212.080 mii lei 

 pentru titlul cheltuieli de capital 4.990.186 mii lei 

 

O analiză mai detaliată, pe titluri de cheltuieli, subliniază şi alte aspecte 

ale modului în care a funcţionat instituţia. 

Cheltuieli cu salariile 
- mii lei - 

Denumire indicator Credite 
definitive Plăţi efective Procent 

% 
0 1 2 3=2/1*100

Cheltuieli de personal 22.072.773 21.702.501 98,32

Cheltuieli cu salariile 15.509.111 15.362.541 99,05

CAS 3.522.119 3.498.136 99,32

Contribuţii pentru ajutor 
de şomaj 

418.858 383.498 91,56

Contribuţii pentru asigurări 
sănătate 

1.087.934 1.077.688 99,06

Deplasări, detaşări, transferuri 1.443.242 1.305.053 90,42

Deplasări în ţară 370.000 253.535 68,52

Deplasări în străinătate 1.073.242 1.051.518 97,98

Fond de risc 91.509 75.585 82,60

 

Faţă de 108 posturi (în care sunt incluse 40 de posturi aferente filialelor) 

prevăzute în organigrama instituţiei, în anul 2005, au fost ocupate un număr 

mediu de 57 de posturi, din care 3 demnitari. 
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Cheltuieli materiale şi servicii 

- mii lei - 

Denumire indicator Credite 
definitive 

Plăţi efective Procent 
% 

0 1 2 3=2/1*100

Cheltuieli materiale şi servicii 13.560.000 12.212.080 90,06

Cheltuieli de întreţinere 
şi gospodărire 

6.780.000 6.468.066 95,40

Materiale şi servicii funcţionale 3.414.000 3.223.023 94,41

Obiecte de inventar 1.142.000 903.276 79,10

Reparaţii curente 608.000 408.629 67,21

Cărţi 664.000 404.790 60,96

Alte cheltuieli 952.000 804.296 84,48

În anul 2005 s-au făcut achiziţii de produse şi servicii şi s-au executat 

lucrări cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2001 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, folosind toate 

metodele de achiziţie: achiziţie directă, cerere de oferte, licitaţie deschisă. 
 

Cheltuieli de capital 

- mii lei - 

Denumire indicator Credite 
definitive Plăţi efective Procent 

% 

0 1 2 3=2/1*100

Cheltuieli de capital 5.000.000 4.990.186 99,80

Cheltuieli de capital 5.000.000 4.990.186 99,80
 
* Sumele prezentate în această parte a Raportului sunt în lei vechi. 
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În cadrul cheltuielilor de capital s-au achiziţionat: 32 de calculatoare, 9 

aparate de aer condiţionat, 20 de soft-uri de specialitate, 2 imprimante, 1 

copiator etc. 

Menţionăm că în perioada 28 noiembrie-13 decembrie 2005, controlori 

financiari din cadrul Secţiei de Control Financiar Ulterior ai Curţii de Conturi a 

României au efectuat verificarea contului de execuţie şi a bilanţului contabil pe 

anul 2004. 
Raportul de Control întocmit ca urmare a verificării a fost examinat de 

completul de consilieri de conturi care a dispus prin Încheierea nr. 43 din 14 

decembrie 2005 “descărcarea de gestiune pentru ordonatorul de credite 

Autoritatea Electorală Permanentă, pentru execuţia bugetului de stat pe anul 

2004”. 

 

2. Auditul intern 

 

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 38/2003 au fost elaborate 

norme metodologice proprii cuprinzând: organizarea şi atribuţiile 

compartimentului de audit public intern; norme metodologice privind misiunea 

de audit public intern; ghid procedural; carta auditorului intern; codul de 

conduită etică a auditorului intern. Normele metodologice proprii au fost avizate 

de către UCAAPI cu nr. 732400/22.01.2005. 

În conformitate cu Normele metodologie, privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern, pentru anul 2005, activitatea de 

audit public la nivelul Autorităţii Electorale Permanente s-a desfăşurat în baza 

planului anual defalcat din planul strategic pe trei ani aprobat de preşedintele 

Autorităţii. 
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Grad de îndeplinire plan audit  %85
7
6
==

Planificat
Realizat   

misiuni de audit planificate: 7; 

misiuni de audit realizate: 6. 

Din punct de vedere al domeniilor, au fost abordate procesul bugetar, 

resursele umane şi activitatea informatică.  

Patru rapoarte de audit privesc nemijlocit procesul bugetar, după cum 

urmează: 

• auditarea fiabilităţii sistemului contabil şi a modului de ţinere a 

registrelor contabile; 

• auditarea operaţiunii de inventariere a patrimoniului; 

• auditarea fundamentării bugetului pe anul 2005; 

• auditarea finanţării operaţiunii de întocmire şi depunere situaţii 

financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2004. 

Un raport a abordat domeniul activităţii de personal cu tema „Auditarea 

organigramei şi a statului de funcţii”. 

Un alt raport a vizat domeniul IT, având tema „Auditul sistemului 

informatic”. 
Totodată, a fost întocmit graficul privind circuitul documentelor financiar-

contabile la nivelul Autorităţii Electorale Permanente, cu precizarea termenelor 

şi responsabilităţilor în domeniu. 

 

3. Resurse umane 

 

Autoritatea Electorală Permanentă are un număr de 105 posturi, exclusiv 

demnitarii, din care 65 de posturi pentru aparatul central şi 40 de posturi 

repartizate pentru filialele regionale. 
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Din cele 65 de posturi aprobate în aparatul central, 49 posturi au fost 

rezervate funcţiilor publice şi 16 posturi care să fie ocupate pe bază de contract 

individual de muncă. 

Pe total, în prezent, sunt ocupate 55 de posturi, în următoarea structură: 

• la nivelul aparatului central (50 posturi din cele 55): 10 posturi de 

conducere, anume: secretar general (funcţie publică din categoria 

înalţilor funcţionari publici), 1 post director general, 1 post director, 6 

posturi şef de serviciu, 1 post şef de birou; 40 posturi de execuţie, 

anume: 15 posturi consilier, 6 posturi expert, 8 posturi consultant, 5 

posturi referent, 6 posturi şofer IA; 

•  la nivelul filialelor regionale (5 posturi din cele 55): 1 post de 

conducere, anume: 1 post director; 4 posturi de execuţie, anume: 2 

posturi consilier, 1 posturi consultant, 1 post şofer IA. Toate posturile 

ocupate se află la Filiala Sud Râmnicu Vâlcea. 
În total sunt vacante 50 de posturi, în următoarea structură: 

• la nivelul aparatului central (15 posturi din cele 50): 3 posturi de 

conducere, anume: 1 post de director, 2 posturi şef serviciu; 12 posturi 

de execuţie, anume: 7 posturi consilier, 3 posturi expert, 2 posturi 

consultant; 

• la nivelul filialelor regionale (35 posturi din cele 50): 3 posturi de 

conducere, anume: 3 posturi director; 32 posturi de execuţie, anume: 

10 posturi consilier, 16 posturi expert, 3 posturi referent, 3 posturi 

şofer IA;  

În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului, concomitent cu 

organizarea instruirii la locul de muncă, Autoritatea Electorală Permanentă în 

colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică, a asigurat participarea la 

următoarele cursuri:  
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• curs pentru formarea inginerilor de sistem pentru microcalculatoare 

IBM – PC; 

• curs privind sistemele de gestiune a bazelor de date Oracle pentru 

dezvoltarea de aplicaţii; 

• curs Birotică, Windows, Word, Excel, Access, Internet, Power Point; 

• curs securitate Internet. 
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IX. COLABORAREA CU CELELALTE INSTITUŢII 

ALE STATULUI 

 

 

• CU PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

Autoritatea Electorală Permanentă şi-a îndeplinit obligaţiile sale legale 

prezentând, în termenul prevăzut de lege, la începutul anului 2005 Raportul 

asupra organizării şi desfăşurării alegerilor din noiembrie/decembrie 2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi, respectiv a preşedintelui 

României, precum şi prezentul Raport privind activitatea instituţiei de la 

înfiinţare şi până la 31 decembrie 2005. 

De asemenea, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au urmărit, 

în mod constant, dezbaterile din plenul şi comisiile Parlamentului şi au stabilit 

legături frecvente cu aparatul de lucru al legislativului. 

 
• CU GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERELE ŞI 

CELELALTE INSTITUŢII ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

CENTRALE 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a întreţinut legături de lucru atât pentru 

soluţionarea unor probleme curente de natură organizatorică sau funcţională, cât 

şi de colaborare în îndeplinirea atribuţiilor sale legale. 

În acest sens, am exemplifica: 
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 consultările avute cu Ministerul Afacerilor Externe pentru organizarea 

alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2004 pentru cetăţenii 

români aflaţi în străinătate, precum şi în ceea ce priveşte buna 

desfăşurare a activităţii de relaţii externe a instituţiei noastre 

(organizarea de contacte directe cu autorităţi similare din Austria, 

Suedia, Elveţia, Franţa, Marea Britanie, Ungaria, precum şi 

participarea la reuniuni internaţionale sub egida OSCE/ODIHR, 

Consiliului Europei, institute academice de prestigiu etc.). 

 contribuţia Autorităţii Electorale Permanente îndeplinirea obligaţiilor 

sale specifice asumate în procesul de integrare europeană s-au mate-

rializat prin înaintarea către Ministerul Integrării Europene a 

proiectelor de lege privind alegerea europarlamentarilor români, 

precum şi cel privind exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene şi dreptul acestora de a fi aleşi în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale; 

 cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi cu Institutul 

Naţional de Statistică, instituţia noastră a colaborat frecvent, mai ales 

în perioada alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, precum şi la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale, aşa cum s-a menţionat şi 

în capitolele anterioare. 

 relaţii de lucru, în perioada supusă raportării au fost stabilite şi cu 

Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul 

Justiţiei. 
 legătura cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei s-a 

concretizat prin reactualizarea tabelelor de monitorizare, ce fac parte 

din ,,Raportul asupra progreselor înregistrate de România în 

pregătirea aderării la Uniunea Europeană în perioada septembrie 
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2004 – iunie 2005”, aşa cum a fost transmis de partea română către 

Comisia Europeană la 30 iunie 2005. 

În perioada următoare, având în vedere faptul că instituţia noastră s-a 

consolidat atât organizatoric, cât şi funcţional, raporturile sale, în special cu 

puterea executivă, vor fi promovate constant, pentru exercitarea principalelor 

sale atribuţii conform statutului său de instituţie administrativă autonomă, cu 

personalitate juridică. 
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X. ANEXE 
 

 
ANEXA 1 

 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

A AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE 
 

 
 

PREŞEDINTE

 
 
 

VICEPREŞEDINTE 

 
 

SECRETAR 
GENERAL 

Direcţia generală 
de logistică 
electorală, 
îndrumare, 

control şi relaţii 
publice 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE
 

Direcţia pentru 
legislaţie 

Direcţia de studii, 
evidenţă, 

documentare şi 
relaţii externe 

Serviciul 
financiar-

contabilitate, 
resurse umane, 

protocol şi 
administrativ 

 
 
 

Filiale regionale 
 



 

 

 
Cheltuieli cu alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2004 - la nivelul instituţiei prefectului –  

în cazul judeţelor mici ca număr de locuitori (Nr. loc.< 400.000) 
 

TOTAL GENERAL/ 
JUDEŢE      MICI 

Criteriul 
Număr de 
   locuitori 

 
Judeţe  
Mici (16) 
(((NNNrrr...    llloooccc...    
<<<   444000000...000000000)))    

Cheltuieli materiale  Cheltuieli de 
personal Cheltuieli de capital  TOTAL GENERAL/ 

JUDEŢ 

Valoare 
neactualizată 

Decembrie 
2004 
RON  

Procent 
mediu de 
inflaţie 

Ianuarie -
Iunie 2005

(%) 

Valoarea 
actualizată 
Iunie 2005 

RON 

ALBA            354.451,4            744.094,6                     12.000                 1.110.546 
BISTRIŢA 
NĂSĂUD 

           300.000            660.000                        -                                 960.000 

BRĂILA           359.910,9            499.518,1                     11.998,2                    871.427,2 
CĂLĂRAŞI           283.700            402.700                     12.000                    698.400 
CARAŞ 
SEVERIN 

          308.507,3            739.500                     12.000                 1.060.007,3 

COVASNA           260.000            450.000                     12.000                    722.000 
GIURGIU            322.940              467.740                     12.000                    802.680 
GORJ           310.000             544.066                     12.000                    866.066 
HARGHITA           280.000             510.000                     12.000                    802.000 
IALOMIŢA           218.888,9             427.730,1                     12.000                    658.619 
ILFOV           240.504,1             296.955                     11.000                    548.459,1 
MEHEDINŢI           326.825             541.790                     12.000                    880.615 
SATU MARE           341.002,5             578.181                     12.000                    931.183,5 
SĂLAJ           269.320             505.070                     12.000                    786.390 
TULCEA           198.581,1             396.376,9                     11.950                    606.908 
VRANCEA           325.216,7             651.522,5                     12.000                    988.739,2 
Total pe tipuri 
de cheltuieli 4.699.847,90 8.415.244,20 178.948,20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.294.040,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.385.769,18 

  
VVaallooaarreeaa  mmeeddiiee  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  jjuuddeeţţee  mmiiccii  13.294.040,30  ::  1166  jjuuddeeţţee  mmiiccii  ==  883300..887777,,55  RROONN  
VVaallooaarree  mmeeddiiee  aaccttuuaalliizzaattăă  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  jjuuddeeţţee  mmiiccii  IIuunniiee  22000055  ==  883366..661100,,55  RROONN  

ANEXA 2



 

 

CChheellttuuiieellii  ccuu  aalleeggeerriillee  ppaarrllaammeennttaarree  şşii  pprreezziiddeennţţiiaallee  ddiinn  22000044  --  llaa  nniivveelluull  iinnssttiittuuţţiieeii  pprreeffeeccttuulluuii  ––    
îînn  ccaazzuull  jjuuddeeţţeelloorr  mmiijjlloocciiii  ccaa  nnuummăărr  ddee  llooccuuiittoorrii  ((NNrr..  llooccuuiittoorrii  440000..000000  ––  880000..000000))  

  
TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL//  
JJUUDDEEŢŢEE    MMIIJJLLOOCCIIII  

CCrriitteerriiuull  
NNuummăărr  ddee  
llooccuuiittoorrii  

JJuuddeeţţee    
MMiijjlloocciiii  ((2233))  
((NNrr..  llooccuuiittoorrii  îînnttrree  
440000..000000  --  880000..000000))  

CChheellttuuiieellii  mmaatteerriiaallee    CChheellttuuiieellii  ddee  ppeerrssoonnaall  CChheellttuuiieellii  ddee  ccaappiittaall  TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL//  
JJUUDDEEŢŢ  

VVaallooaarree  
nneeaaccttuuaalliizzaattăă  

DDeecceemmbbrriiee    
22000044RROONN  

PPrroocceenntt  
mmeeddiiuu  ddee  
iinnffllaaţţiiee  

IIaann––IIuunn..  
22000055  ((%%))  

VVaallooaarreeaa  
aaccttuuaalliizzaattăă  
IIuunniiee  22000055  

RROONN  

ARAD          440.000           823.644,8                 12.000                    1.275.644,8 
ARGEŞ          836.614,5        832.631,7                     -                    1.669.246,2 
BACĂU          650.000        910.000                 12.000                    1.572.000 
BIHOR          770.800        656.500                 12.000                    1.439.300 
BOTOŞANI          293.329                  785.468                   -                    1.078.797 
BRAŞOV          633.251,2        803.884,8                 17.886,6                    1.455.022,6 
BUZĂU          430.000        767.162                 12.000                    1.209.162 
CLUJ          600.000      l.120.000                 12.000                    1.732.000 
CONSTANŢA          597.626        824.685                 11.990                    1.434.301 
DÂMBOVIŢA          485.500        697.000                 10.000                    1.192.500 
DOLJ          431.850        964.210                 12.000                    1.408.060 
GALAŢI          328.449,5        436.208,9                      -                      764.658,4  
HUNEDOARA          505.731,1      1.010.876,6                 12.000                    1.528.607,7 
MARAMUREŞ          570.000        810.000                 12.000                    1.392.000 
MUREŞ       1.070.000         540.000                 12.000                    1.622.000 
NEAMŢ          409.992,6        879.179                 12.000                    1.301.171,6 
OLT          308.554,5        556.512,5                 12.000                       877.067 
SIBIU          376.282        549.400,4                 12.000                       937.682,4 
SUCEAVA          351.115,7        920.751                 11.994,8                     1.283.861,5 
TELEORMAN          520.000        653.186                 12.000                     1.185.186 
TIMIŞ          696.843        969.268                 11.840                     1.677.951 
VÂLCEA          400.000        900.000                 12.000                     1.312.000 
VASLUI          372.160        758.500                 11.330                     1.141.990 
Total pe tipuri de 
cheltuieli 12.078.099,10 18.169.068,70 243.041,40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.490.209,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.700.591,65 

VVaallooaarreeaa  mmeeddiiee  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  jjuuddeeţţee  mmiijjlloocciiii  30.490.209,20  ::  2233  jjuuddeeţţee  mmiijjlloocciiii  ==  11..332255..666611,,22  RROONN  
VVaallooaarree  mmeeddiiee  aaccttuuaalliizzaattăă  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  jjuuddeeţţee  mmiijjlloocciiii  IIuunniiee  22000055  ==  11..333344..880088,,33  RROONN  



 

 

CChheellttuuiieellii  ccuu  aalleeggeerriillee  ppaarrllaammeennttaarree  şşii  pprreezziiddeennţţiiaallee  ddiinn  22000044  --  llaa  nniivveelluull  iinnssttiittuuţţiieeii  pprreeffeeccttuulluuii  ––    
îînn  ccaazzuull  jjuuddeeţţeelloorr  mmaarrii  ccaa  nnuummăărr  ddee  llooccuuiittoorrii  ((NNrr..  llooccuuiittoorrii    >>  880000..000000))    

  
TOTAL GENERAL/ 
JUDEŢE         MARI 

Criteriul 
Număr de 
locuitori 

 
 
Judeţe 
Mari (3) 
((NNrr..  lloocc..  >>    880000..000000)) 

Cheltuieli 
materiale  

Cheltuieli de 
personal Cheltuieli de capital  TOTAL GENERAL / 

JUDEŢ 

Valoare 
neactualizată

Decembrie 
2004 
RON 

Procent 
mediu de 
inflaţie 

Ianuarie -
Iunie 2005

(%) 

Valoarea 
actualizată 
Iunie 2005 

RON 

BUCUREŞTI 3.178.000      2.661.691 24.875            5.864.566 
IAŞI    880.000 1.154.429,1 12.000 2.046.429,1 
PRAHOVA      671.238,8 1.175.999,6    11.995,7 1.859.234,1 
Total pe tipuri 
de cheltuieli 4.729.238,80 4.992.119,70 48.870,70  

 
9.770.229,20 

 
0,69 % 

 
9.837.643,79 

 
VVaallooaarreeaa  mmeeddiiee  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  jjuuddeeţţee  mmaarrii  99..777700..222299,,22  ::  33  jjuuddeeţţee  mmaarrii  ==  33..225566..774433,,0066  RROONN    

VVaallooaarree  mmeeddiiee  aaccttuuaalliizzaattăă  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  jjuuddeeţţee  mmaarrii  IIuunniiee  22000055  ==  33..227799..221144,,5599  RROONN  
  



 

 

Cheltuieli la nivelul instituţiilor publice centrale, altele decât prefecturile, implicate în organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2004 

  

TOTAL GENERAL / INSTIUŢII  
Criteriul 

 
 
Instituţii 
implicate în 
organizarea 
alegerilor  

Cheltuieli 
materiale Cheltuieli de personal Cheltuieli de 

capital 

TOTAL 
GENERAL/ 

INSTITUŢIE 
Valoarea 

neactualizată 
decembrie 2004 

Procent mediu 
de 

inflaţie 
Ianuarie-Iunie 

2005 (%) 

Valoarea 
actualizată 
Iunie 2005 

Direcţia Generală de 
paşapoarte       62.000     160.000 1.664.522,3 1.886.522,3 

Inspectoratul General 
de Poliţie 4.330.000 3.645.830 - 7.975.830 

Institutul Naţional de 
Statistică 2.470.000      50.000  476.787,8 2.996.787,8 

Unitatea Specială de 
Aviaţie 140.701,9       7.957,4 -    148.659,3 

Inspectoratul General 
al Jandarmeriei 1.259.235 200.000 - 1.459.235 

Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor 

4.251.894,7 142.128  362.678,5 4.756.701,2 

Ministerul Afacerilor 
Externe      235.512,5      87.640,3 -   323.152,8 

Ministerul Apărării 
Naţionale 1.339.045,5 - - 1.339.045,5 

Agenţia pentru strategii 
guvernamentale 1.405.251,4 - - 1.405.251,4 

Total pe tipuri de 
cheltuieli     15.493.641 4.293.555,70 2.503.988,60  

 
 
 
 
 
 
 
 

22.291.185,3 

     
     
 
 
 
 
 
 

0,69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.444.994,

 
Valoarea medie a cheltuielilor pe instituţii 22.291.185,3 : 9 instituţii  = 2.476.798,3 RON  

Valoare medie actualizată a cheltuielilor pe instituţii  Iunie 2005 = 2.493.888,2 RON  



 

 

Centralizarea sumelor efectiv cheltuite  
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2004 (prezentate în monedă RON) 

 
Criteriu utilizat: nr. de locuitori/judeţ Cheltuieli materiale Cheltuieli de personal Cheltuieli de capital 
Instituţiile prefecturilor din judeţe mici ca număr de 
locuitor (16) 

4.699.847,90 8.415.244,20 178.948,20 

Instituţiile prefecturilor din judeţe mijlocii ca număr de 
locuitor mijlocii (23) 

12.078.099,10 18.169.068,70 243.041,40 

Instituţiile prefecturilor din judeţele mari ca număr de 
locuitor (3) 

4.729.238,80 4.992.119,70 48.870,70 

Total instituţiile prefecturilor /pe tipuri de cheltuieli 21.507.185,80 31.576.432,60 470.860,30 
Instituţii publice centrale  15.493.641 4.293.555,70 2.503.988,60 

TOTAL GENERAL/pe tipuri de cheltuieli 37.000.826,80 35.869.988,30 2.974.848,90 
TOTAL GENERAL 75.845.664  RON 

TOTAL GENERAL 
actualizat 

76.368.999,08 RON 

 
 

Compararea sumelor alocate prin prin HG nr 1611/2004 cu sumele totale efectiv cheltuite 
Sume alocate prin HG nr 1611/2004, prezentate în monedă ROL 

PERSONAL                     (mii lei) MATERIALE                       (mii lei) CAPITAL                    (mii lei) TOTAL GENERAL          (mii lei)

429.861.124  ROL   

reprezentând  42.986.112,4 RON 

383.942.000 ROL  

reprezentând  38.394.200   RON

30.800.000 ROL  

reprezentând   3.080.000   RON

844.603.124  ROL  

reprezentând   84.460.312,4 RON

Sumele efectiv cheltuite, prezentate în monedă RON 

PERSONAL MATERIALE CAPITAL TOTAL  GENERAL 

35.869.988,30 RON 37.000.826,80    RON 2.974.848,90   RON 75.845.664  RON 

Valoarea actualizată cu procentul mediu de inflaţie pentru Ianuarie - Iunie 2005, respectiv 0,69%     76.368.999,08 RON 



 

 

Numărul de alegători înscrişi în listele electorale permanente şi numărul secţiilor de 
votare la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2004 

 
  judeţe cu populaţia <400.000 locuitori     judeţe cu populaţia între 400.000-800.000 locuitori 
  judeţe cu populaţia > 800.000 locuitori 

 

Circumscripţia electorală Număr de 
alegători 

Secţii de votare 
speciale 

Numărul total al 
secţiilor de votare 

Judeţul Alba 319.895 8 401 
Judeţul Arad 388.475 8 407 
Judeţul Argeş 537.706 12 465 
Judeţul Bacău 588.493 7 530 
Judeţul Bihor 498.185 23 628 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 254.188 3 302 
Judeţul Botoşani 367.405 15 403 
Judeţul Braşov 506.003 19 432 
Judeţul Brăila 312.350 10 253 
Judeţul Buzău 408.144 11 399 
Judeţul Caraş-Severin 284.441 15 364 
Judeţul Călăraşi 260.733 4 216 
Judeţul Cluj 585.188 28 596 
Judeţul Constanţa 594.307 17 517 
Judeţul Covasna 182.450 7 189 
Judeţul Dâmboviţa 427.064 11 379 
Judeţul Dolj 594.396 20 494 
Judeţul Galaţi 513.361 16 387 
Judeţul Giurgiu 231.024 5 242 
Judeţul Gorj 297.697 12 310 
Judeţul Harghita 268.754 19 271 
Judeţul Hunedoara 412.257 11 527 
Judeţul Ialomiţa 240.970 6 205 
Judeţul Iaşi 650.029 43 635 
Judeţul Ilfov 231.309 8 179 
Judeţul Maramureş 421.055 5 375 
Judeţul Mehedinţi 248.892 4 284 
Judeţul Mureş 482.447 18 529 
Judeţul Neamţ 468.653 8 461 
Judeţul Olt 396.002 8 339 
Judeţul Prahova 682.362 29 638 
Judeţul Satu Mare 312.203 11 315 
Judeţul Sălaj 201.439 4 295 
Judeţul Sibiu 363.380 10 354 
Judeţul Suceava 549.962 8 508 
Judeţul Teleorman 361.000 10 341 
Judeţul Timiş 578.620 31 578 
Judeţul Tulcea 206.271 3 183 
Judeţul Vaslui 364.869 7 486 
Judeţul Vâlcea 340.156 12 432 
Judeţul Vrancea 315.501 14 342 
Municipiul  Bucureşti 1.750.192 213 1368 
TOTAL 17.995.828 213 17559 

 
Sursă: Biroul Electoral Central  (http://www.bec2004.ro)



 

 

ANEXA 3 
 

Harta alegerilor locale parţiale organizate şi desfăşurate pe parcursul anului 2005 
 

3 Aprilie 2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost organizate alegeri locale parţiale în 19 circumscripţii electorale, în municipiul Bucureşti şi în  13 judeţe, pentru: 
- alegerea primarului general al municipiului Bucureşti; 
- alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Grădina (judeţul Constanţa), Florica (judeţul Buzău), Pietrari, Râu Alb, Răscăeţi, Raciu şi Perşinari 
(judeţul Dâmboviţa), Ciohorăni (judeţul Iaşi) şi Şopârliţa (judeţul Olt); 
- alegerea consiliilor locale în comunele Mihăileni (judeţul Botoşani) şi Poiana Mare (judeţul Dolj); 
- alegerea primarilor în comunele Ion Roată (judeţul Ialomiţa), Ruginoasa (judeţul Iaşi), Mogoşoaia (judeţul Ilfov), Băiţa de sub Codru (judeţul Maramureş), 
Turnu Roşu (judeţul Sibiu), Şandra (judeţul Timiş), Craidorolţ (judeţul Satu Mare).  



 

 

12 Iunie 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au fost organizate alegeri locale parţiale în 26 de circumscripţii electorale din 18 judeţe, pentru: 

- alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Buciumi, Gioseni, Odobeşti şi Prăjeşti (judeţul Bacău), Runcu Salvei şi Ciceu-Mihăieşti (judeţul Bistriţa-
Năsăud), Augustin (judeţul Braşov), Gălbinaşi (judeţul Călăraşi), Fântânele (judeţul Constanţa), Cuza Vodă (judeţul Galaţi), Colelia, Mărculeşti, Moldoveni, 
Platoneşti şi Sărăţeni (judeţul Ialomiţa), Copăceni (judeţul Ilfov), Negreşti (judeţul Neamţ), Porumbeşti (judeţul Satu Mare),  Berchişeşti (judeţul Suceava), 
Vălcani (judeţul Timiş) şi Spulber (judeţul Vrancea); 
- alegerea primarilor în oraşul Seini (judeţul Maramureş) şi comunele Câmpani (judeţul Bihor), Lunca Banului (judeţul Vaslui), Mihăileşti (judeţul Buzău) şi 
Bărbuleţu (judeţul Dâmboviţa) 
 

 



 

 

30 Octombrie 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost organizate alegeri locale parţiale în 12 circumscripţii electorale din 10 judeţe, pentru: 
- alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Iteşti (judeţul Bacău), Boghicea (judeţul Neamţ), Boghiş (judeţul Sălaj) şi Valea Teilor (judeţul Tulcea); 
- alegerea primarilor în oraşul Techirghiol (judeţul Constanţa)şi comunele Tamaşi (judeţul Bacău), Budacu de Jos (judeţul Bistriţa-Năsăud), Cosmeşti (judeţul 
Galaţi), Drăgoieşti (judeţul Suceava), Izlaz şi Salcia (judeţul Teleorman) şi Biled (judeţul Timiş). 
 



 

 

ANEXA 4 
 

 

Rezultat final Primăria Generală a Municipiului Bucureşti 
 
 

 
53,01% 

-
 

29,55% 

 

 

Statistica votării în Capitală: 

Alegători cu drept 
de vot 

1 763 040 

Voturi exprimate 439 575 
Voturi anulate 3 563 
Voturi valabile 436 012 
Prezenţă la vot 27,83% 

 

Rezultate finale ale alegerilor în Bucureşti: 

Candidat Procent Număr de voturi 
Adriean Videanu (Alianţa D.A.) 53,01% 231 147 
Marian Vanghelie (PSD) 29,55% 128 822 
Cristian Popescu (BND) 8,71% 37 965 
Anca Petrescu (PPRM) 3,48% 15 187 
Radu Opaina (PUR) 1,92% 8 361 
Ralu Filip (independent) 1,16% 5 065 
Radu Munteanu (PPCD) 0,61% 2 646 
Petre Petcu (PP) 0,25% 1 109 
Monica Răşchitor (PMR) 0,21% 916 
Alexandru Vladu (PPR) 0,20% 855 
Nicolae Şerbu (AP) 0,18% 801 
Ieronim Hristea (PNCD) 0,14% 614 
Constantin Ionescu (PSD-CTP) 0,14% 611 
Silviu Popa (PCD) 0,13% 571 
Dumitru Cofaru (PER) 0,13% 549 
Costin Gula (PTD) 0,09% 399 
Ştefan Corcău (PC) 0,09% 394   

 
 
 



 

 

ANEXA 5 
 

Arondarea judeţelor şi a Municipiului Bucureşti  
la filialele regionale ale Autorităţii Electorale Permanente, potrivit H.G. nr.279/2004 

 

 
 

Regiunile de dezvoltare, conform Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 
 

Regiunea 1 Nord Est Regiunea 2  Sud Est Regiunea 3 Sud Muntenia Regiunea 4 Sud Vest Oltenia
Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord Vest Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucureşti Ilfov 
 
 
 

 
Propuneri pentru filiale regionale ale Autorităţii Electorale Permanente 

 
Filiala 1 Nord Est 
– Municipiul Bacău 

Filiala 2  Sud Est 
– Municipiul Galaţi 

Filiala 3 Sud Muntenia 
– Municipiul Târgovişte 

Filiala 4 Sud Vest Oltenia 
– Municipiul Râmnicu-Vâlcea 

Filiala 5 Vest 
– Municipiul Reşiţa 

Filiala  6 Nord Vest 
– Municipiul Cluj 

Filiala  7 Centru 
– Municipiul Braşov 

Filiala 8 Bucureşti Ilfov 
– Municipiul Bucureşti 

    I. Filiala Vest  
cu sediul în Municipiul Bistriţa  
(judeţul Bistriţa-Năsăud); 

   II. Filiala Sud  
cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea 
 (judeţul Vâlcea); 

   III. Filiala Est  
 cu sediul în Municipiul Galaţi  
(judeţul Galaţi); 

   IV. Filiala Nord  
cu sediul în Municipiul  Zalău 
(judeţul Sălaj). 



 

 

 
ANEXA 6 

 
Audienţe anul 2005: 
 
 

Nr. 
crt. 

Probleme care au făcut 
obiectul cererilor cetăţenilor Total 

   1. Aplicarea Legii 373/2004, Legii 370/2004 şi a Legii 
67/2004 

    43 

   2.  Listele electorale de tip I       2  

   3.  Finanţarea partidelor politice       8 

   4. Actualizarea listelor electorale permanente     17 

   5. Arhivarea listelor electorale speciale       1 

   6. Depunerea candidaturilor     25 

   7. Pragul şi coeficientul electoral       2 

   8. Repartizarea mandatelor de consilieri locali       3 

   9. Ocuparea de către supleanţi a locurilor de consilieri locali 
rămase vacante 

      5 

 10. Alegerile locale parţiale din 3 aprilie, 12 iunie 
şi 30 octombrie 2005 

    11 

 11. Informaţii, documente şi materiale despre alegerile 
generale din 2004 

     7 

 12. Îmbunătăţirea sistemului electoral      2 

 13. Situaţia cărţilor de alegător      5 

 14. Diverse     18 

                      Total audienţe   149 
 



 

 

ANEXA 7 
 

Petiţii 2005: 
 

 
Nr. 
crt. Secţiunea din Autoritate căreia i-a fost adresată  (rezolvată) petiţia Total 

 1. Cabinet preşedinte  67 

 2. Secretar general  24 

 3. Direcţia generală de logistică electorală, îndrumare, control şi relaţii 
publice 2 

 4. Direcţia pentru legislaţie 38 

 5. Direcţia de studii, evidenţă, documentare şi relaţii externe 1 

 Total petiţii 132 

 
 
 
Memorii, Solicitări 2005: 
 
 

Nr. 
crt. 

Secţiunea din Autoritate căreia i-au fost adresate (rezolvate) 
memoriul, solicitarea Total 

 1. Cabinet preşedinte  96 

 2. Secretar general  81 

 3. Direcţia generală de logistică electorală, îndrumare, control şi relaţii 
publice 73 

 4. Direcţia pentru legislaţie 58 

 5. Direcţia de studii, evidenţă, documentare şi relaţii externe 24 

 Total memorii, solicitări 332 

 



 

 

Solicitări de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001 
în anul 2005 

 
 

 
Număr total de solicitări 
                          din care: 
 

 
 
218 

Număr total de solicitări scrise     
1. activitatea Autorităţii      1 
2. activitatea conducerii AEP  
3. organizarea şi funcţionarea instituţiei  

 
Număr total de solicitări 
scrise pe domenii de activitate 

4. aplicarea legislaţiei electorale    37 
Număr de solicitări scrise rezolvate favorabil    38 

1. parţial     - 
2. direcţionate către alte instituţii     6 

 
Număr de solicitări scrise 
respinse 3. informaţii inexistente     1 
Număr de solicitări scrise în curs de soluţionare     – 

1. pe suport de hârtie     38  Număr de solicitări 
adresate în scris 2. pe suport electronic     – 

1. persoane fizice    26 Număr de solicitări scrise 
adresate de  2. persoane juridice    12   
Număr total de solicitări   
verbale                                           

    

1. activitatea Autorităţii     54 
2. activitatea conducerii AEP    14 
3. organizarea şi funcţionarea instituţiei    27 

 
Număr total de solicitări  
verbale pe domenii de activitate 

4. aplicarea legislaţiei electorale     78 
1. rezolvate favorabil    – Număr de reclamaţii 

administrative 2. respinse    – 
1. rezolvate favorabil    – 
2. respinse    – 

 
Număr de plângeri 
în instanţă 3. în curs de soluţionare  
Număr estimativ de vizitatori ai punctului de informare – 
documentare 

   25 

 


