
 
 

 

 

 

 

RAPORT 
ASUPRA ACTIVITĂŢII 

AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE 
PE ANUL 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C U P R I N S 
 
 

I. Consolidarea instituţională a Autorităţii ....................................... 3 
II. Domeniul legislativ ....................................................................... 7 
 1. Armonizarea legislaţiei ............................................................. 7 
 2. Perfecţionarea cadrului legislativ.............................................. 8 
 3. Activitatea de informare publică ............................................... 11 
III. Logistică, îndrumare electorală şi control, informatică  

şi statistică electorală.................................................................... 15 
1. Logistică electorală .................................................................. 15 
2. Îndrumare electorală şi control ................................................ 18 
3. Informatică şi statistică electorală ........................................... 24 

IV. Studii, documentare şi relaţii externe............................................ 27 
1. Studii şi documentare ............................................................... 27 

                  1. Relaţii externe........................................................................... 30 
 V.    Filialele regionale.......................................................................... 34 

VI. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea  
alegerilor locale parţiale ............................................................... 37 

VII. Activitatea economico-financiară şi de resurse umane................. 42 
1. Auditul intern ........................................................................... 48 

 2. Resurse umane.......................................................................... 52 
   ANEXA NR. 1 ...................................................................................... 55 
 ANEXA NR. 2 ...................................................................................... 56 
 ANEXA NR. 3 ...................................................................................... 57 
 ANEXA NR. 4 ...................................................................................... 58 
 ANEXA NR. 5 ...................................................................................... 61 
 ANEXA NR. 6 ...................................................................................... 63 
 ANEXA NR. 7 ...................................................................................... 65 

 
 
 
 



 3

 
 

I.  CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A AUTORITĂŢII  
 

 

Anul 2006 a reprezentat pentru Autoritatea Electorală Permanentă o etapă 

importantă, distinctă în evoluţia sa instituţională şi în îndeplinirea misiunii ce i-a 

revenit încă din momentul înfiinţării. 

Volumul sarcinilor asumate şi al acţiunilor întreprinse ca urmare a 

atribuţiilor ce reveneau acestei instituţii potrivit Legii nr. 286/2003 privind 

modificarea şi completarea Legii nr 68/1992 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului înlocuită cu prevederile Legii nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea aparatului propriu de specialitate din 4 martie 2004, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 279/2004 a înregistrat o 

semnificativă creştere, evidenţiindu-se totodată o diversificare a acestora, o 

specializare şi un mai pronunţat grad de profesionalizare a prestaţiei 

personalului în ansamblul său. 

Procesul construcţiei şi consolidării instituţionale a Autorităţii Electorale 

Permanente a cunoscut un curs ascendent, chiar dacă în anumite momente şi în 

anumite privinţe acesta a fost marcat de o serie de dificultăţi şi discontinuităţi în 

implementarea acelor reglementări cerute de bunul mers al instituţiei şi, mai 

precis, de poziţionarea în sistemul instituţiilor democratice româneşti. 

Pe parcursul anului 2006, Autoritatea Electorală Permanentă s-a 

confruntat, nu din vina sa, cu anumite disfuncţionalităţi provocate de 

imposibilitatea încadrării de personal în aparatul central, care să acopere 

organigrama proiectată încă de la crearea instituţiei, întârzierea procesului de 

constituire a filialelor sale în teritoriu, tergiversarea aprobării Regulamentului 

propriu de organizare şi funcţionare, potrivit exigenţelor impuse de aplicarea 
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prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi 

a campaniilor electorale. 

Cu toate acestea, Autoritatea Electorală Permanentă s-a afirmat ca o 

structură pe deplin funcţională care şi-a îndeplinit atribuţiile ce-i revin, 

desfăşurându-şi activitatea curentă în strictă conformitate cu reglementările în 

vigoare. 

Adoptarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor şi a 

campaniilor electorale a impus conceperea şi elaborarea unui nou proiect de 

Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente care, în condiţiile date, urma să fie aprobat de Birourile Permanente 

ale celor două Camere ale Parlamentului. În cursul lunilor iulie-septembrie 

2006, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente şi secretarul general al 

instituţiei au solicitat celor doi vicepreşedinţi concursul în vederea definitivării  

noului proiect de Regulament. 

 Pe 19 octombrie 2006, în strictă conformitate cu termenele legale, 

proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei comune a Birourilor Permanente 

ale Parlamentului, dar a fost trimis spre avizare comisiilor juridice ale celor două 

Camere. Ulterior, în data de 24 octombrie 2006, în şedinţa comună a comisiilor 

juridice, proiectul de Regulament a fost amânat pentru încă două săptămâni, 

fiind prezentat un contra proiect de Regulament al vicepreşedinţilor, nicidecum 

amendamente la proiectul înaintat de Autoritatea Electorală Permanentă sub 

semnătura preşedintelui acesteia. Se cuvine să precizăm că activitatea instituţiei, 

pe tot parcursul anului 2006, s-a derulat în condiţiile în care foştii vicepreşedinţi 

au obstrucţionat sistematic exercitarea actului de conducere de către preşedintele 

instituţiei, au denigrat în permanenţă instituţia însăşi, prin reclamaţiile şi 

intervenţiile lor la Parlament, la Guvern, la Preşedinţie, şi în mass-media, 

întârziind procesul de avizare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Electorale Permanente şi realizarea acţiunilor înscrise în calendarul 
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de implementare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. 

Prin acţiunile vicepreşedinţilor, s-a realizat practic blocarea promovării 

proiectului de Regulament, cu  grave consecinţe de natură instituţională şi legală 

pentru Autoritatea Electorală Permanentă între care amintim: 

1. oprirea organizării concursului de ocupare a postului de director 

general al Departamentului de control al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, ale cărui proceduri fuseseră 

demarate, dar stopate ca urmare a neînfiinţării postului prin 

Regulament; 

2. neînfiinţarea Departamentului de control al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, precum şi a Serviciului 

alocare subvenţii, fapt care făcea imposibilă acordarea 

subvenţiilor de la stat partidelor politice în anul 2007; 

3. nesuplimentarea, la termenele prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

a numărului de posturi, precum şi neasigurarea fondurilor 

necesare în cadrul proiectului de Buget pe anul 2007; 

4. neînfiinţarea filialelor teritoriale ale Autorităţii Electorale 

Permanente corespunzător regiunilor de dezvoltare, fapt  menit 

să pună mandatarii financiari ai partidelor politice în 

imposibilitatea depunerii, pe întreg parcursul campaniilor 

electorale, a documentaţiilor stipulate de Legea nr. 334/2006. 

Neînfiinţarea acestor filiale regionale, organizate pe cele opt 

regiuni de dezvoltare, atrăgând după sine adoptarea unei 

proceduri greoaie, constând în deplasarea mandatarilor financiari 

la sediul central al Autorităţii Electorale  Permanente în vederea 

îndeplinirii sarcinilor dispuse de lege. 

În urma demersurilor făcute de preşedintele Autorităţii Electorale 

Permanente la preşedinţii celor două Camere, la Birourile Permanente ale 
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acestora şi la liderii partidelor parlamentare, referitor la implicaţiile negative 

prezentate mai sus, comisiile juridice, în şedinţa din decembrie 2006, au avizat 

favorabil proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Electorale Permanente, dar anul s-a încheiat fără aprobarea acestuia, urmând ca 

în sesiunea legislativă ulterioară să fie trecut pe ordinea de zi a Birourilor 

Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Am insistat asupra acestor aspecte care au vizat aprobarea 

Regulamentului pentru a evidenţia faptul că tensiunile şi incertitudinile care au 

fost induse de acţiunile de subminare a Autorităţii Electorale Permanente de 

către foştii vicepreşedinţi nu au impietat asupra climatului de responsabilitate şi 

seriozitate ce a caracterizat activitatea la nivelul tuturor direcţiilor şi serviciilor 

din cadrul instituţiei. 
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II.  DOMENIUL LEGISLATIV 
 

 

1. Armonizarea legislaţiei 

 

În anul 2006, activitatea în domeniul legislativ a fost orientată cu 

precădere către definitivarea şi promovarea actelor normative prevăzute în 

Programul de aderare a României la Uniunea Europeană, respectiv a 

proiectului de Lege pentru alegerea reprezentanţilor României în 

Parlamentul European şi a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind sistemul electoral, potrivit 

recomandărilor Subcomitetului de Asociere Uniunea Europeană – România. 

În vederea completării şi armonizării corespunzătoare a celor două 

proiecte de lege, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au colaborat cu 

reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Integrării Europene, folosindu-se 

elementele de drept comparat din legislaţia statelor membre ale Uniunii 

Europene, adaptate la specificul naţional. Ca urmare, încă de la începutul anului 

2006, s-au primit acceptul şi sugestiile Comisiei Europene, cu precizarea că 

„proiectele de lege au fost corect întocmite” şi că „transpun acquis-ul 

comunitar în materie electorală”. Pe această bază, a fost organizată o nouă 

întâlnire cu reprezentanţii grupului interministerial de lucru, la sediul Autorităţii 

Electorale Permanente, ocazie cu care s-au definitivat propunerile de 

îmbunătăţire a conţinutului acestora şi s-a procedat la obţinerea avizelor 

celorlalte autorităţi, inclusiv din partea structurilor asociative locale, fiind 

promovate spre iniţiativă legislativă Guvernului. 
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Referitor la proiectul de Lege pentru alegerea reprezentanţilor României 

în Parlamentul European, menţionăm că documentaţia trimisă de către Guvern 

Senatului României a fost remisă Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor 

administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea 

europarlamentarilor,  care a preluat proiectul de lege, şi, cu unele amendamente, 

a elaborat propria propunere legislativă şi, ulterior, a înaintat-o Consiliului 

Legislativ de la care a primit avizul favorabil, cu unele observaţii şi propuneri. 

 

2. Perfecţionarea cadrului legislativ 

 

Pentru perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul electoral, în cadrul 

Autorităţii Electorale Permanente s-au intensificat preocupările pentru 

documentarea şi elaborarea punctelor de vedere ale instituţiei în legătură cu 

iniţiativele legislative referitoare la adoptarea unui Cod electoral, în care scop  

este în curs de elaborare şi un proiect al Autorităţii Electorale Permanente în 

care se vor concentra unitar reglementarea existentă şi dispoziţiile comunitare în 

materie. Concomitent, au fost elaborate tabele comparative între prevederile 

proiectului de lege pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul 

European propus de Guvern şi propunerea legislativă a Comisiei speciale 

comune, care au fost remise acesteia prin intermediul reprezentantului 

Autorităţii în comisie. La fel s-a procedat în privinţa celor două propuneri 

legislative privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

elaborate de către un grup de senatori şi deputaţi, la care s-a adăugat şi poziţia 

instituţiei, pentru fiecare variantă în parte. 

Au fost elaborate notele de fundamentare şi proiectele de hotărâre de 

guvern pentru asigurarea aplicării unitare a dispoziţiilor legale referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale, în perioada lunilor aprilie, iulie, 



 9

noiembrie şi decembrie – atât pentru primul tur cât şi pentru cel de-al doilea tur 

de scrutin. O atenţie deosebită s-a acordat participării în cadrul grupului 

interministerial de lucru, organizat sub egida Ministerului Afacerilor Externe, 

pentru elaborarea proiectului de Lege privind votul prin corespondenţă de către 

cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care în prezent se 

află la Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni.  

Un interes aparte a fost acordat transpunerii atribuţiilor ce revin 

Autorităţii Electorale Permanente din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu deosebire pentru 

elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 şi a 

documentelor premergătoare intrării în funcţiune a Departamentului de control 

al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

Ţinând seama de frecvenţa cu care se organizează alegerile locale parţiale,  

în cadrul Autorităţii Electorale Permanente avem în vedere promovarea unui 

proiect de lege privind organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a acestora. 

De asemenea, pentru o mai completă şi mai bună armonizare legislativă se 

acţionează pentru modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004, Legii nr. 

370/2004 şi Legii nr. 67/2004. Aceste proiecte urmează să fie definitivate în 

perioada următoare. 

În ceea ce priveşte menţinerea unei legături permanente cu Parlamentul 

României, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au participat la 

şedinţele Comisiilor permanente ale celor două Camere parlamentare, cu 

precădere a celor juridice, şi în plen, pentru a reţine, analiza şi prezenta soluţii la 

interpelările parlamentare şi propunerile legislative din domeniul de activitate al 

instituţiei ce face obiectul prezentului raport. Cu acest prilej, au fost formulate 

puncte de vedere în legătură cu propunerile legislative, care au vizat modificarea 

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

referendumului, a Legii nr. 14/2003 - Legea partidelor politice, a Legii nr. 
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215/2001 -  Legea administraţiei publice locale, a Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ş.a. 

Săptămânal, au fost avute în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi a 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi a Comisiilor juridice, pentru 

cunoaşterea iniţiativelor legislative, reţinându-se propunerile referitoare la 

înfiinţarea unor localităţi, unde, în eventualitatea adoptării acestora, urmau să fie 

organizate alegeri locale. 

În privinţa activităţii de instruire a oficialilor electorali şi a alegătorilor au 

fost elaborate o serie de studii şi lucrări materializate prin publicarea, sub 

îndrumarea secretarului general al Autorităţii, a patru volume cu tematică 

electorală: Sistemele electorale moderne, România electorală şi sistemele 

parlamentare, Dinamica sistemelor electorale şi Jurisprudenţa Biroului 

Electoral Central. 

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale a fost realizată şi menţinută 

o strânsă colaborare cu Ministerul Integrării Europene, cu Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, în special cu structurile din subordinea acesteia - 

Autoritatea pentru Străini şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 

– cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, urmărindu-se cu 

precădere stadiul îndeplinirii obiectivelor privind integrarea europeană. 

Totodată, s-a colaborat în bune condiţii cu toţi prefecţii judeţelor şi oficialii 

electorali locali pentru organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a alegerilor 

parţiale. 

Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au participat la 

simpozionul „O perspectivă asupra luptei împotriva corupţiei: prevenirea”, 

organizat în perioada 19-23.06.2006, în cadrul programului de twining PHARE 

– RO  2005 – 2006, de către Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, s-a 

participat la  simpozionul tematic „Drept constituţional şi profesii juridice” 

organizat, în perioada 6-7.05.2006, de către Institutul Naţional al Magistraturii, 
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în cadrul căruia au fost evidenţiate şi aspecte din activitatea curentă a instituţiei 

noastre în domeniul electoral, precum şi preocupările de perfecţionare a cadrului 

legislativ în materie de alegeri.  

 

3. Activitatea de informare publică 

 

Pe parcursul anului 2006, Autoritatea Electorală Permanentă a acordat o 

atenţie deosebită activităţii de informare şi comunicare a cetăţenilor, prin 

soluţionarea eficientă şi în spiritul legii a petiţiilor, memoriilor şi solicitărilor 

venite pe adresa instituţiei. Aplicarea susţinută a legii accesului la informaţiile 

de interes public şi interesul pentru transparenţă în relaţiile sale cu cetăţenii şi 

mass-media au condus la creşterea gradului de vizibilitate a instituţiei, precum şi 

la o mai bună cunoaştere în rândul alegătorilor a problematicii electorale.  

Dialogul între cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi 

Autoritatea Electorală Permanentă a luat forme dintre cele mai diverse de la 

audienţe până la răspunsurile formulate în scris sau verbal. 

Primirea în audienţă a cetăţenilor, în tot acest interval de timp, s-a făcut în 

mod constant şi nediscriminatoriu, indiferent de natura cererilor şi de 

competenţa de soluţionare, asigurându-se manifestarea directă a dreptului 

acestora la informare. Relaţiile directe cu cetăţenii au condus la conturarea unei 

imagini cât mai exacte a interesului şi  preocupărilor lor pentru procesul 

electoral şi, în acelaşi timp, la cunoaşterea sugestiilor şi propunerilor în materie 

electorală. Totodată, acest dialog 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, s-au înscris şi au fost primiţi în audienţă un număr 

de 173 de cetăţeni şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale (v. Anexa 
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nr. 1). Interesul acestora s-a concentrat, între altele, asupra informaţiilor privind 

consultarea listelor electorale, aplicarea legislaţiei electorale, cheltuielile pentru 

alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2004, situaţia cărţilor de alegător, 

actualizarea listelor electorale permanente, depunerea candidaturilor, 

repartizarea mandatelor de consilieri locali, pragul şi coeficientul electoral.  

Odată cu adoptarea Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale a crescut şi cererea de informaţii despre 

modalităţile de subvenţionare a partidelor, regimul cotizaţiilor membrilor de 

partid, precum şi despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele sau 

persoanele fizice interesate să facă donaţii.  

O atenţie deosebită, mai ales în a doua jumătate a anului, a suscitat-o în 

rândul organizaţiilor neguvernamentale, dar şi al cetăţenilor problematica 

alegerii reprezentanţilor României în Parlamentul European. Un segment 

distinct de cetăţeni s-a arătat, de asemenea, preocupat de modificarea legislaţiei 

electorale existente sau de îmbunătăţirea unor prevederi stipulate pentru  

organizarea şi desfăşurarea alegerilor.  

Un interes sporit pentru problematica electorală în diversele ei aspecte s-a 

manifestat constant în perioadele premergătoare alegerilor locale parţiale din 2 

aprilie, 2 iulie, 8 octombrie şi 3 decembrie 2006.  

Cererile şi solicitările cetăţenilor, ale organizaţiilor neguvernamentale şi 

ale reprezentanţilor mass-media au fost, în toate situaţiile, înregistrate şi 

transmise către compartimentele Autorităţii Electorale Permanente pentru luare 

la cunoştinţă şi rezolvare. Atunci când problemele ridicate nu intrau în sfera de 

activitate a Autorităţii Electorale Permanente, memoriile primite au fost 

direcţionate, cu informarea prealabilă a petenţilor, către instituţiile abilitate şi cu 

recomandarea ca, în termenul legal de la primire, Autoritatea Electorală 

Permanentă să fie informată despre modul de soluţionare şi de răspunsul dat 

destinatarilor. 
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Şi în acest an petiţiile, memoriile şi solicitările adresate Autorităţii 

Electorale Permanente (v. Anexa nr. 2) au vizat în cea mai mare parte aplicarea 

legislaţiei electorale, modalităţile de actualizare de către primari, împreună cu 

serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanei, 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 etc. S-au înregistrat şi solicitări care se refereau la 

validarea unor consilieri locali, cheltuielile efectuate cu prilejul alegerilor 

generale din 2004, disfuncţionalităţi în organizarea şi funcţionarea secţiilor de 

votare la alegerile locale parţiale. 

Interesul cetăţenilor pentru finanţarea partidelor politice, pentru 

introducerea votului uninominal sau pentru prevederile legale privind alegerea 

europarlamentarilor a dovedit o preocupare reală pentru viaţa politică, dorinţa de 

implicare în problematica electorală, precum şi creşterea competenţei politice şi 

a spiritului civic. 

Majoritatea propunerilor şi sugestiilor, de la cele privind proiecte de 

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

reale şi concrete ale cetăţenilor în abordarea problemelor electorale şi încrederea 

lor că sesizările vor fi soluţionate competent şi în spiritul legii. 

Perioadele în care s-a înregistrat un număr mai mare de petiţii, memorii şi 

solicitări au fost în semestrul II al anului 2006, dar şi în momentele alegerilor 

locale parţiale din 2 aprilie, 2 iulie, 8 octombrie şi 3 decembrie declanşate în 

urma reorganizării unor unităţi administrativ-teritoriale, eliberării unor posturi 

de primar şi dizolvării unor consilii locale în 35 de circumscripţii electorale, 2 

oraşe şi 33 de comune, din 27 de judeţe. Urmărirea repartizării pe regiuni a 

petiţiilor, memoriilor şi solicitărilor arată că „harta” lor respectă în mare măsură 

judeţele unde au avut loc alegeri parţiale locale. 
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Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

stipulează clar informaţiile pe care o instituţie trebuie să le furnizeze din oficiu, 

dar şi pe cele care pot fi oferite la cerere. Ele au în vedere informarea publicului 

cât mai aproape de adevăr şi cât mai precis posibil, precum şi  dezvoltarea şi 

consolidarea dialogului între cetăţeni, organizaţiile societăţii civile şi instituţiile 

statului.  

În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă a răspuns prompt şi 

complet, cu respectarea dispoziţiilor legale, cererilor şi solicitărilor cetăţenilor, 

reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-media, oferindu-le 

informaţii exacte şi la timp. 

Pe întreg parcursul anului 2006, în virtutea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 

544/2001, s-au înregistrat un număr de 298 de cereri şi solicitări privind 

activitatea Autorităţii Electorale Permanente, aplicarea legislaţiei electorale, 

organizarea şi funcţionarea instituţiei. Dintre acestea, 32 de solicitări au fost 

scrise, 28 pe suport de hârtie şi 4 pe suport electronic, iar 266 au fost verbale (v. 

Anexa nr. 3).  

Dialogul Autorităţii Electorale Permanente cu cetăţenii, reprezentanţii 

organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-media a stat sub semnul 

disponibilităţii, al deschiderii şi colaborării, dovedindu-se profitabil pentru toţi 

cei implicaţi. 
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III.  LOGISTICĂ, ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI 

CONTROL, INFORMATICĂ ŞI STATISTICĂ ELECTORALĂ 
 
 

1. Logistică electorală 
 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor implică un ansamblu de operaţiuni 

electorale între care planificarea, coordonarea şi alocarea suportului tehnic, 

material şi funcţional, al infrastructurii şi serviciilor ocupă un loc important. 

Analizele (de ex. analiza cheltuielilor cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

generale din 2004), planificările (programele calendaristice de realizare a 

activităţilor din perioada electorală), estimările (estimarea cheltuielilor necesare 

organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale) şi întocmirea unor registre 

(evidenţa posturilor de primar vacante şi a consiliilor locale dizolvate, a secţiilor 

de votare, a cetăţenilor cu drept de vot, registrul persoanelor cu atribuţii 

electorale, registrul partidelor politice etc.) sunt acţiuni premergătoare menite să 

creeze cadrul pentru organizarea şi desfăşurarea în continuare în condiţii 

normale a procesului electoral. 

În cursul anului 2006, a fost declanşată operaţiunea de monitorizare a 

logisticii electorale la nivelul întregii ţări. În urma verificărilor, dar şi pe baza 

comunicărilor autorităţilor publice locale a reieşit că logistica electorală 

existentă poate fi reutilizată în proporţie de aproximativ 80%. Cu toate acestea, a 

fost luat în calcul faptul că noile standarde impuse de aderarea României la 

Uniunea Europeană fac necesară modernizarea acesteia. Acţiunile de 

modernizare a logisticii electorale au vizat în principal: 

a)  elaborarea parametrilor principali, respectiv specificarea, tipizarea şi 

unicitatea tipo-dimensiunilor logisticii electorale (urne, cabine vot, panouri 

pentru afişajul electoral, recipiente pentru transportul buletinelor de vot); 
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b) realizarea proiectului tehnic al unei cabine de vot pliabile, securizate de 

la înălţimea de 1m în sus, cu posibilităţi multiple de dispunere, precum şi al unei 

urne de vot transparente şi pliabile; 

c) realizarea unor estimări privind costurile necesare modernizării 

logisticii; 

d) transmiterea propunerilor Autorităţii Electorale Permanente către 

autorităţile publice centrale şi locale, precum şi partidelor politice parlamentare 

şi solicitarea unui punct de vedere, în termen de 30 de zile.  

După centralizarea şi analiza răspunsurilor primite, a reieşit că iniţiativa 

Autorităţii Electorale Permanente a fost necesară şi că modernizarea logisticii 

electorale trebuie realizată la nivel central şi cu fonduri asigurate de la bugetul 

de stat pentru a se respecta unicitatea tipo-dimensiunilor şi a standardelor la 

nivelul întregii ţări.  

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului electoral s-au 

realizat analize economice, incluzând studii de caz şi analiza pieţei de profil, 

referitoare la hârtia necesară pentru confecţionarea buletinelor de vot. 

Concluziile au reliefat că hârtia ce trebuie folosită la imprimarea buletinelor de 

vot şi a celorlalte formulare trebuie să aibă o calitate şi densitate superioară 

cuprinsă între 60-80 g/mp, fapt menit să conducă la eliminarea 

disfuncţionalităţilor înregistrate până în prezent. 

În ceea ce priveşte soluţionarea problemelor care intervin în procesul de 

actualizare a listelor electorale permanente, au fost organizate întâlniri de lucru 

cu  factorii responsabili din cadrul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa 

Persoanei şi al Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanei. În urma discuţiilor, a fost elaborată o sinteză privind 

problemele intervenite în actualizarea listelor electorale, cauzate de statutul 

juridic neclar al unor categorii de persoane, precum şi un plan de acţiune pentru 

soluţionarea acestora, care a fost publicat pe site-ul Autorităţii şi, împreună cu 

proiectul Planului de măsuri al Inspectoratului Naţional de Evidenţă a Persoanei, 
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au fost puse la dispoziţia Direcţiei de elaborare a actelor normative şi relaţia cu 

Parlamentul pentru a fi înaintate Guvernului.  

Pentru stabilirea unor canale de comunicare directă între Autoritatea 

Electorală Permanentă şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea 

eficientizării colectării datelor cu caracter electoral, a depistării neajunsurilor şi 

a propunerilor din teritoriu, precum şi pentru sprijinirea operativă şi 

monitorizarea organizării şi desfăşurării alegerilor a fost întocmit „Registrul 

naţional al persoanelor de contact cu atribuţii electorale”. La solicitarea 

reprezentanţilor Autorităţii,  acestor persoane le-au fost stabilite atribuţii 

specifice prin fişa postului sau prin dispoziţia scrisă a primarului.  

În acelaşi context,  s-au realizat materiale documentare pe baza studiilor 

puse la dispoziţie de către Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale în 

colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite („A Global Survey on the Cost of 

Registration and Elections”) în ceea ce priveşte experienţa diferitelor state în 

optimizarea administrării procesului electoral, estimarea costurilor şi 

identificarea principalelor cheltuieli cu organizarea şi desfăşurarea scrutinelor, 

ţinându-se cont şi de recomandările Consiliului Europei, prin Comisia de la 

Veneţia. Acestea au fost suportul pe baza căruia reprezentanţii Autorităţii 

Electorale Permanente au asigurat  documentarea şi expertiza în materie 

electorală la lucrările „Comisiei pentru elaborarea Codului electoral” (Comisia 

comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 

legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui 

României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea 

campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor). 

Atât în scopul  îndeplinirii atribuţiilor cuprinse în art. 29 alin. 1 lit. d) şi 

lit. ţ) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

cât şi pentru a pune la dispoziţia instituţiilor şi a persoanelor implicate în 

organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, un îndrumar practic pentru 

estimarea necesităţilor, planificarea activităţilor şi asigurarea fondurilor necesare 
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s-a iniţiat şi se află în curs de finalizare o analiză economică a cheltuielilor 

alocate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2004. 

Acţiunea a angajat un efort considerabil concretizat prin:  

a) centralizarea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la cheltuielile 

efectuate cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2004, de la 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, de la Institutul Naţional de Statistică şi 

de la fosta Direcţie Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei (actualmente 

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanei), precum şi de la autorităţile 

administraţiei publice locale;  

b)  organizarea unor deplasări în vederea documentării şi colectării de 

informaţii economico-financiare la sediile instituţiilor prefectului, consiliilor 

judeţene şi a primăriilor municipiilor de reşedinţă din 9 judeţe (Alba, Bacău, 

Buzău,  Ilfov, Iaşi, Giurgiu, Maramureş, Mehedinţi şi Gorj); 

c) realizarea unei analize comparative a costurilor şi procedurilor de 

alocare a fondurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale 

din anul 2000 cu cele pentru alegerile locale generale din 2004; 

d)   actualizarea datelor obţinute, privind sumele cheltuite, cu procentul 

mediu al inflaţiei şi transpunerea sumelor cheltuite în monedă RON, conform 

dispoziţiilor legale în vigoare.  

Trebuie menţionat faptul că Autoritatea Electorală Permanentă a urmărit 

realizarea de analize economice pentru toate tipurile de alegeri, 

referendumuri/consultări naţionale şi locale în vederea eliminării neajunsurilor şi 

iregularităţilor constatate  la nivelul logisticii în procesul electoral.  

 

2.  Îndrumare electorală şi control 
 

Pentru exercitarea atribuţiilor de sprijin şi îndrumare a autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a aparatului propriu al acestora, în anul 2006 s-au 

desfăşurat activităţi la 260 de instituţii, cu privire la îndeplinirea sarcinilor ce 
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revin în materie electorală prefecţilor, primarilor şi secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale, serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, membrilor birourilor electorale şi altor categorii de personal cu 

sarcini în acest domeniu.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse, echipele constituite din personalul 

serviciului de îndrumare electorală şi control au efectuat 244 zile de deplasare 

desfăşurând activităţi concrete la toate unităţile administrativ-teritoriale în care 

s-au organizat alegeri locale parţiale, la unităţi administrativ-teritoriale unde au 

fost organizate referendumuri, precum şi în alte unităţi cuprinse în graficul de 

control. 

În urma controalelor efectuate pe raza celor 41 de judeţe şi a municipiului 

Bucureşti, principalele deficienţe constatate au fost consemnate în  peste 100 de 

procese verbale întocmite şi cuprind mai multe aspecte, cele mai des întâlnite 

fiind: 

- transmiterea cu întârziere către judecătorii a modificărilor intervenite în 

listele electorale permanente la termenul anual de 1 martie, potrivit  art. 

10 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 (în judeţele Mehedinţi, Argeş, 

Hunedoara); 

- 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 ca urmare a unor hotărâri 

judecătoreşti rămase definitive la termenele stabilite de lege (în judeţele 

Ialomiţa, Sibiu, Prahova, Ilfov şi Sectoarele 2 şi 6 ale mun. Bucureşti); 

- lipsa comunicărilor Ministerului Justiţiei referitor la persoanele 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 
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schimbat domiciliul, pentru a fi radiate ori înscrise în listele electorale 

permanente după efectuarea menţiunii în actul de identitate (toate judeţele 

şi municipiul 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 (în unele localităţi din judeţele Bihor, Sibiu, 

Argeş şi Iaşi), precum şi întocmirea de către primari şi serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor a listelor electorale permanente în 

cazul unităţilor administrativ-teritoriale nou înfiinţate (în judeţele Alba şi 

Ialomiţa); 

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

condiţiile de păstrare a listelor electorale permanente în sensul că acestea  

nu sunt  păstrate în registre speciale cu file detaşabile (în unele localităţi 

din judeţele Bihor, Galaţi, Hunedoara, Botoşani); 

- 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 (în 

special la nivel de comună în toate judeţele); 

- transmiterea către judecătorii a actualizărilor listelor electorale 

permanente pe suport magnetic şi nu pe suport de hârtie (Sectoarele 4 şi 

5); 

- 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 (judeţul 

Dolj); 
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- 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 (în judeţele Sibiu, Timiş, 

Caraş-Severin); 

- 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; 

- deficienţe în distribuirea cărţilor de alegător. 

Aspectele negative constatate au fost aduse la cunoştinţă în scris 

instituţiilor şi persoanelor cu responsabilităţi în materie electorală respectiv, 

instituţiilor prefectului, consiliilor judeţene, serviciilor publice comunitare, 

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  

dintr-un judeţ, s-au desfăşurat activităţi repetate de control şi s-a urmărit 

remedierea acestora la termenele planificate de comun acord cu persoanele 

responsabile (în judeţele Maramureş, Satu Mare, Constanţa, Călăraşi, Tulcea, 

Vrancea şi Ilfov). 

Măsurile iniţiate de Autoritatea Electorală Permanentă au determinat pe 

unii 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 şi prin efectuarea 

comunicărilor prevăzute de lege – precum şi să emită dispoziţii prin care să 

autorizeze personalul care operează în listele electorale permanente. 

În scopul prevenirii producerii de disfuncţionalităţi din categoria celor 

enumerate mai sus, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat structurile 
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responsabile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv 

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (INEP) şi Centrul Naţional 

de Administrarea Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor (CNABDEP).  

În urma discuţiilor purtate în cadrul unor şedinţe periodice, au fost 

stabilite măsuri de remediere a deficienţelor constatate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, care s-au concretizat prin emiterea, la data de 16.05.2006 

şi la data de 3.11.2006, a unor dispoziţii care au fost comunicate consiliilor 

judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de 

evidenţă a persoanelor a Municipiului Bucureşti, serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor şi birourilor judeţene de administrare a bazelor de date 

privind evidenţa persoanelor. 

Dispoziţiile emise cuprind o serie de măsuri cu termene şi responsabilităţi 

concrete în sarcina serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor şi a 

birourilor judeţene de administrare a bazelor de date privind evidenţa 

persoanelor.  

O problemă deosebit de importantă, reliefată şi în discuţiile cu INEP şi 

CNABDEP, a fost cea referitoare la diferenţele constatate între numărul 

cetăţenilor români cu drept de vot cuprinşi în listele electorale permanente şi 

numărul persoanelor cu drept de vot aflate în evidenţele Institutului Naţional de 

Statistică (INS). 

Din analizele efectuate împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional de 

Statistică a rezultat că evidenţele sale cu privire la populaţie au drept punct de 

plecare situaţia constatată pe teren cu ocazia recensământului. Această situaţie 

înglobează datele cu privire la persoanele găsite efectiv pe teren, ori declarate de 

membrii de familie aflaţi la domiciliu în momentul respectiv, cu precizarea că 

cetăţenii români cu domiciliul în România, aflaţi temporar în străinătate, nu sunt, 

în marea lor majoritate, cuprinşi în situaţiile întocmite cu ocazia 

recensământului.  
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 Numărul acestora înregistrează o tendinţă de creştere continuă datorită 

oportunităţii create de intrarea României în Uniunea Europeană şi a ofertei de 

locuri de muncă în aceste ţări.  

În concluzie, numărul cetăţenilor cuprinşi în listele electorale permanente 

şi cel rezultat din evidenţele pe care INS le deţine cu privire la cetăţenii cu drept 

de vot nu coincid, întrucât persoanele aflate temporar în străinătate continuă să 

aibă domiciliul în România, păstrându-şi dreptul de vot şi fiind în mod 

obligatoriu înscrise în listele electorale permanente, în timp ce ele nu sunt 

cuprinse şi în situaţiile întocmite cu ocazia recensământului populaţiei. 

 În urma acestei analize comune cu INEP, CNABDEP şi INS în scopul 

optimizării condiţiilor de actualizare a datelor din listele electorale permanente a 

fost întocmit un proiect de plan de măsuri care a fost trimis Direcţiei juridice din 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente pentru obţinerea avizelor tuturor 

instituţiilor şi remiterea sa pentru aprobare la Guvern. 

O altă componentă a activităţii de control a constat în verificarea modului 

de distribuire a cărţilor de alegător. Astfel, la data de 30 octombrie 2006, erau 

înregistraţi 18.181.862 cetăţeni cu drept de vot, dintre care 11.556.473 deţin 

cărţi de alegător. Restul cetăţenilor cu drept de vot, respectiv peste 6.300.000, 

reprezintă posesori B.I. pentru care, datorită faptului că în bazele de date ale 

structurilor MAI nu există imagini fotografice, nu se pot tipări cărţi de alegător. 

Cu ocazia acţiunilor desfăşurate de Serviciul de îndrumare electorală şi 

control în cursul anului 2006 la serviciile publice comunitare pentru evidenţa 

persoanelor s-a constatat că activitatea de distribuire a cărţilor de alegător se 

desfăşoară mai bine în unităţile administrativ-teritoriale cu populaţie redusă, iar 

la oraşe şi comune numărul cărţilor de alegător rămase  nedistribuite este mai 

mic faţă de municipiile reşedinţă de judeţ  datorită faptului că există o mai mare 

stabilitate a populaţiei. Principalele motive pentru care în prezent există un 

număr de aproximativ 122.924 de cărţi de alegător nedistribuite se datorează 

faptului că cetăţenii care au împlinit 18 ani nu manifestă interes în ridicarea 
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cărţilor de alegător, precum şi faptului că mulţi cetăţeni sunt plecaţi în 

străinătate, neexistând posibilitatea fizică de a li se înmâna cărţile de alegător.      

În scopul îndeplinirii, de către primarii şi secretarii unităţilor 

administrativ-teritoriale a atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile 

legale, a informării şi instruirii alegătorilor cu privire la sistemul electoral 

românesc şi asupra comportamentului şi deontologiei electorale, s-au difuzat la 

instituţiile prefectului, la primării şi la birourile electorale peste 3000 de 

exemplare de publicaţii elaborate în cadrul instituţiei. 

Având în vedere că unul dintre principalele obiective ale activităţii de 

îndrumare electorală şi control îl reprezintă modul de actualizare a listelor 

electorale permanente, se poate conchide că în urma acţiunilor desfăşurate de 

Serviciul de îndrumare electorală şi control, atât la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale cât şi la nivelul serviciilor publice comunitare pentru 

evidenţa persoanelor, acestea au un grad mai mare de acurateţe comparativ cu 

anul de referinţă 2004, fiind eliminate într-o foarte mare măsură înregistrările 

eronate privind persoanele decedate, persoanele care şi-au schimbat domiciliul, 

persoanele cărora le-au fost interzise drepturile electorale sau persoanele care nu 

mai sunt cetăţeni români. 

 

3. Informatică şi statistică electorală 

 

În perioada ianuarie-decembrie 2006, direcţiile de acţiune ale Serviciului 

de Informatică şi Statistică Electorală s-au concretizat în studii şi materiale 

documentare în domeniul  informaticii electorale,  activităţi de statistică 

electorală, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic al 

instituţiei. 

În întreaga activitate a serviciului, perfecţionarea sistemului informatic 

folosit în  alegeri a reprezentat o prioritate. Printre acţiunile  întreprinse  s-au 

numărat  completarea şi aprofundarea studiului elaborat în anul 2005 cu tema: 
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Prezentarea unor soluţii tehnice pentru realizarea ulterioară a unui produs 

informatic care să asigure prelucrarea şi centralizarea rezultatelor pentru toate 

consultările electorale, precum şi a cerinţelor de implementare în cadrul unui 

sistem informatic. Studiul a fost pus pe site-ul instituţiei pentru ca autorităţile 

publice şi alte organisme cu atribuţii în domeniul electoral să ia cunoştinţă de 

noua abordare privind sistemul informatic preconizat să fie folosit pe viitor în 

alegeri. De asemenea, au fost continuate activităţile în proiectul de cercetare cu 

tema „Introducerea în România a votului electronic prin intermediul 

Internetului, ca modalitate alternativă de exprimare a opţiunilor politice”. 

Proiectul a avut la bază Recomandarea Rec(2004)11 a Consiliului Europei cu 

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

electronic de votare, recomandare care este aplicată experimental în unele state 

comunitare. 

Pe parcursul anului s-a acţionat pentru definitivarea cercetării teoretice şi 

s-au elaborat soluţii originale privind  votul electronic cum sunt: 

• metoda de eliminare a posibilităţilor de atac pe scară largă asupra 

calculatoarelor, sistemului software şi bazelor de date, chiar şi în cazul 

unor atacuri din interiorul sistemului; 

• metoda de auditare automată, verificabilă de alegători, a voturilor 

depuse de aceştia în urna electronică, prin utilizarea de identificatori 

virtuali care asigură anonimitatea alegătorilor; 

• folosirea unor reţele virtuale (VPN) pentru asigurarea securităţii 

comunicaţiilor între calculatoare.  

Aceste soluţii au fost publicate în limbile română şi engleză pe site-ul 

Autorităţii Electorale Permanente, iar reprezentanţii instituţiei le-au prezentat la 

reuniunile internaţionale axate pe problematica votului electronic.  

În acelaşi domeniu s-a acţionat pentru elaborarea unui proiect de act 

normativ  cu privire la votul electronic în cadrul grupului de lucru organizat de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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  Pentru o mai bună cunoaştere a aspectelor principale ale cercetărilor 

întreprinse în proiect a fost elaborat volumul „Votul electronic - de la tehnicile 

clasice ale votării la sistemul informatizat al votului electronic” care cuprinde 

două părţi: „Aspecte juridice privind votul electronic” şi „Aspecte tehnice 

privind votul electronic”.  

În vederea asigurării suportului informatic al Autorităţii Electorale 

Permanente, s-a acţionat cu prioritate pentru întreţinerea şi dezvoltarea 

sistemului informatic al instituţiei prin: 

• îmbunătăţirea dotării cu tehnică de calcul prin achiziţionarea de noi 

calculatoare (P.C. şi laptopuri); 

• asigurarea securităţii datelor din  sistemul informatic. 

Odată cu schimbarea sediului Autorităţii Electorale Permanente în  b-dul 

Octavian Goga nr. 2, sectorul 3, s-a realizat şi pus în funcţiune sistemul 

informatic în noua locaţie. Această activitate a necesitat un mare volum de 

muncă, o bună organizare şi coordonarea acţiunilor cu cele ale Camerei de 

Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti de unde s-a închiriat spaţiul 

aferent. Acţiunea s-a derulat în bune condiţii, reuşindu-se ca numai după două 

săptămâni de la mutarea în noua locaţie, reţeaua informatică a instituţiei să fie 

dată în folosinţă, cu cheltuieli minime. În acelaşi context,  s-a acţionat pentru 

asigurarea funcţionării sistemului informatic la Filiala Regională Sud (Râmnicu 

Vâlcea). În acelaşi timp, a avut loc punerea în funcţiune a aplicaţiei „Asistarea 

conducerii în actul decizional”, o acţiune de instruire şi asistenţă pentru 

utilizatori. 

O atenţie deosebită a fost acordată restructurării şi îmbunătăţirii site-ului 

oficial al instituţiei, integrându-se şi o secţiune în limba engleză, care urmează 

să fie dezvoltată, în vederea facilitării accesului la informaţii a cetăţenilor 

străini.  
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IV. STUDII, DOCUMENTARE ŞI RELAŢII EXTERNE 
 

 

1. Studii şi documentare 

 

Anul 2006 a reprezentat pentru activitatea de studii şi documentare, 

desfăşurată la nivelul Autorităţii Electorale Permanente, o etapă calitativă 

importantă, în condiţiile consolidării şi creşterii vizibilităţii întregii instituţii atât 

în plan intern cât şi în relaţiile cu organisme similare din alte ţări sau cu 

organizaţii internaţionale. 

Potrivit atribuţiilor ce-i revin, conform Legii 373/2004 şi Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Autorităţii Electorale Permanente, direcţia de 

specialitate a acordat o atenţie deosebită programelor de formare şi informare în 

domeniul electoral a publicului larg, colaborării cu autorităţile şi instituţiile 

publice, cu partidele politice şi organizaţiile neguvernamentale interesate. În 

perioada la care ne referim au fost elaborate materiale informative cu largă 

destinaţie precum: „Atribuţiile prefectului în procesul electoral”, „Ghidul 

primarului în alegeri”; au fost realizate, totodată, lucrările „Alegerea 

Preşedintelui României”, „Alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului”, 

„Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”, precum şi reeditată 

lucrarea „Hotărâri de interpretare ale Biroului Electoral Central 1996-2004”. 

În vederea fundamentării unor programe distincte de informare electorală 

a diferitelor categorii de populaţie cu drept de vot (spre ex. tinerii care se 

prezintă pentru prima dată în faţa urnelor), a fost elaborat un sumar cadru al unui 

manual auxiliar cu caracter de îndreptar pentru cadrele didactice ce predau 

disciplina educaţie civică în gimnazii şi licee, manual aflat actualmente în curs 

de finalizare. 
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Au fost analizate oportunităţile de demarare a unor programe de pregătire 

a unor oficiali implicaţi în activitatea birourilor electorale în colaborare  cu 

Institutul Naţional de Administraţie şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi 

Administrative – Facultatea de Administraţie Publică. Totodată, au fost stabilite 

parteneriate cu mediul academic şi societatea civilă având ca scop avansarea 

unor propuneri pertinente pe bază de dezbateri, privind perfecţionarea sistemului 

electoral românesc. În acest sens au fost realizate mai multe runde de întâlniri de 

lucru cu reprezentanţi ai unor institute de cercetare, cadre didactice din 

învăţământul universitar, experţi ai unor organizaţii neguvernamentale, în urma 

cărora au fost definitivate proiecte de studiu pentru perioada următoare privind 

„Istoria alegerilor în România”, „Sisteme electorale şi sisteme de partide 

contemporane”, „Geografie electorală şi evoluţie democratică” (având ca 

parteneri Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei 

Române, Facultatea de Ştiinţe Politice – Universitatea Bucureşti, Asociaţia 

Kross). 

Pe parcursul anului 2006 au avut loc mai multe întâlniri cu caracter 

consultativ, la sediul Autorităţii Electorale Permanente, cu reprezentanţi ai 

Institutului pentru Politici Publice, în vederea realizării unui proiect comun 

privind finanţarea partidelor politice potrivit Legii 334/2006. 

În colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în luna 

martie 2006, au fost formulate propuneri de direcţii şi teme de cercetare pentru 

sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare în „Domeniul dinamicii 

sociale şi culturale” privind cultura civică şi procesul electoral. 

În aceeaşi ordine de idei, au fost propuse de către reprezentanţi ai 

Autorităţii Electorale Permanente,  şi acceptate de către conducerea Facultăţii de 

Sociologie şi Asistenţă Socială – Universitatea Bucureşti – discipline de profil 

pentru programe masterale şi cursurile la şcoala doctorală (ex. „Analiză 

electorală şi marketing politic”, „Sisteme electorale contemporane”, 

„Psihologia câmpului electoral”). 
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Activitatea de documentare, de monitorizare a proceselor electorale din 

ţară şi din străinătate, de elaborare de sinteze informative şi studii în cadrul 

direcţiei de profil specializate a cunoscut o diversificare semnificativă pe 

parcursul anului 2006. Între lucrările realizate menţionăm: „Alegerea 

reprezentanţilor Parlamentului European”, „Codul de conduită a partidelor 

politice în campania electorală” (pe baza documentaţiei furnizate de 

International IDEA), „Finanţarea partidelor politice în România, Franţa, 

Spania, Italia, Marea Britanie, Australia, Canada”, „Cetăţenia română şi 

europeană”, „Referendumul naţional – aspecte tehnice şi legale”, „Democraţia 

electronică. Comitetul ad-hoc privind democraţia electronică”, „Instituţii de 

management electoral din America Latină”, „Istoricul legislaţiei electorale 

române. Bază de acte normative”, „Mapamond electoral 2006”. 

Pentru uz curent, în cadrul Direcţiei de Studii, Evidenţă, Documentare şi 

Relaţii Externe, dar şi în activitatea celorlalte direcţii, au fost întocmite baze de 

date privind alegerile pentru Parlamentul European, ţările care utilizează sisteme 

e-voting, instituţiile şi organizaţiile electorale din întreaga lume, calendarul 

electoral 2006, calendarul reuniunilor cu profil electoral 2006, selecţii de 

materiale informative accesibile pe Internet referitoare la reprezentarea 

proporţională, legislaţia Consiliului de Stat din Franţa, finanţarea partidelor 

politice, prevenirea fraudelor în alegeri. Au fost totodată realizate traduceri în 

limba română ale unor documente şi materiale provenite de la organisme 

similare Autorităţii Electorale Permanente,  din alte ţări, care au fost puse la 

dispoziţia unor instituţii interesate: Raportul Comisiei de la Veneţia privind 

participarea partidelor politice la alegeri (transmis Comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului României), Proiect privind votul electronic, Consiliul Europei – 

Recomandarea Comitetului de Miniştri(2003)4 către statele membre, privind 

reglementările comune împotriva corupţiei în finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, Carta Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 
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Centrală şi de Est (ACEEEO), Declaraţia de principii pentru observarea 

internaţională a alegerilor şi a Codului de conduită pentru observatorii electorali. 

Fondul de carte şi reviste de specialitate al Centrului de documentare şi 

informare al Autorităţii Electorale Permanente s-a îmbogăţit substanţial pe 

parcursul anului 2006 prin achiziţii şi schimburi de publicaţii cu alte instituţii. 

Peste 150 de titluri de lucrări recente în limbile română, engleză şi franceză au 

intrat în biblioteca Autorităţii Electorale Permanente, asigurându-se astfel 

accesul direct la lucrări de referinţă în domeniul ştiinţelor socio-politice, 

dreptului constituţional, analizei sistemelor electorale, marketingului politic. 

 

2. Relaţii externe 

 

În anul 2006, activitatea de relaţii externe a continuat procesul de 

consolidare şi diversificare a raporturilor internaţionale ale Autorităţii Electorale 

Permanente. 

Pe lângă relaţiile stabilite cu autorităţi similare în cursul anului 2005, în 

perioada de referinţă, reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente au 

participat la reuniuni şi activităţi internaţionale în domeniul electoral, inclusiv 

cele privind integrarea României în Uniunea Europeană, precum şi pentru 

realizarea unor proiecte aflate pe agenda Autorităţii Electorale Permanente, 

desfăşurate atât în ţară cât şi în străinătate. 

 

În ţară: 

Autoritatea Electorală Permanentă a organizat, la 31 martie 2006, 

Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 

Centrală şi de Est (ACEEEO) la care au participat 30 de persoane (şefii 

autorităţilor electorale din Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Croaţia, 

Federaţia Rusă şi Ucraina, secretarul general al ACEEEO – în calitate de 

membri ai Comitetului Executiv, membrii Secretariatului ACEEEO, precum şi o 
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delegaţie condusă de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente în calitate 

de organizator). 

Preşedintele Comitetului Executiv al ACEEEO, Arnis Cimdars 

(preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Letonia), precum şi ceilalţi 

participanţi au subliniat modul în care Autoritatea Electorală Permanentă a 

contribuit la organizarea Reuniunii şi capacitatea  instituţiei noastre de a 

organiza asemenea activităţi. 

Potrivit obligaţiilor ce-i reveneau pentru elaborarea proiectului de Lege 

privind alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European, 

reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au participat la lucrările 

Subcomitetului de Asociere România - Uniunea Europeană, nr. 2, „Piaţa 

Internă”, organizate în ţară de Ministerul Integrării Europene.  

În perioada 11-15 septembrie 2006, la invitaţia Autorităţii Electorale 

Permanente, a avut loc vizita de lucru a unei delegaţii a Comisiei Electorale 

Centrale (CEC) din Republica Moldova, condusă de Preşedintele CEC Eugeniu 

Ştirbu. 

Programul vizitei a cuprins pe lângă întâlniri la Autoritatea Electorală 

Permanentă, convorbiri la autorităţi ale statului român ce au competenţe în 

materie electorală (Comisia Juridică a Senatului, Curtea Constituţională, Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, prefecturi). 

Convorbirile şi schimbul de experienţă cu delegaţia din Republica 

Moldova au scos, din nou, în evidenţă apartenenţa la aceeaşi naţiune , aspiraţii şi 

interese comune şi dorinţa ambelor instituţii de a-şi dezvolta şi intensifica 

relaţiile. 

În străinătate, au avut loc, în perioada de referinţă, 9 activităţi care au avut 

în vedere următoarele: 

1. Participarea la manifestări organizate de organisme internaţionale 

multilaterale 
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 - Reuniunea anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa Centrală 

şi de Est (ACEEEO), la care Autoritatea Electorală Permanentă este membru, 

reuniune ce a avut loc la Jurmala – Letonia sub genericul: „Referendumul 

naţional. Aspecte tehnice şi legale.” 

La Reuniune au participat reprezentanţi ai autorităţilor electorale din cele 

22 state membre, observatori ai unor organisme internaţionale, Consiliul 

Europei, Comisia de la Veneţia, OSCE – ODIHR, International IDEA, IFES şi 

invitaţi ai unor autorităţi electorale din state cu democraţii tradiţionale: SUA, 

Marea Britanie, Australia, Austria etc. 

- Reuniunea anuală de implementare a Dimensiunii Umane a OSCE 

(Varşovia octombrie 2006), la sesiunea de lucru „Instituţii democratice”, a 

abordat şi problematica electorală. 

În cadrul dezbaterilor au fost abordate probleme de actualitate pentru 

spaţiul OSCE privind domeniul electoral sau care au tangenţă cu acesta: 

libertăţile şi drepturile fundamentale, toleranţa şi nediscriminarea, accesul la 

justiţie, supremaţia legii, instituţiile democratice, organizarea de alegeri 

democratice, cetăţenia şi drepturile politice, democraţie la nivel naţional, 

regional şi local. 

2. Participarea la Conferinţe organizate de autorităţi electorale naţionale 

sub egida şi cu participarea specialiştilor electorali şi din mediul academic. 

Conferinţa internaţională „Sisteme şi proceduri electorale. Practica 

internaţională” organizată la Chişinău (11-12 mai) a reunit participarea 

reprezentanţilor autorităţilor electorale din statele membre ACEEEO, 

reprezentanţi ai OSCE, Consiliului Europei, Comisiei de la Veneţia, lideri de 

partide politice, ONG-uri şi reprezentanţi ai mediului academic. 

Conferinţa internaţională asupra reglementării finanţării partidelor politice 

şi campaniilor electorale organizată de Comisia Electorală din Marea Britanie, a 

abordat o temă de un interes deosebit pentru Autoritatea Electorală Permanentă 

dat fiind recentele preocupări ale instituţiei noastre privind acest domeniu. Pe 
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lângă reprezentanţi ai autorităţilor electorale din ţara gazdă, Australia, Canada, 

SUA, Irlanda, Olanda, România, Mexic, Africa de Sud au participat organisme 

internaţionale recunoscute în domeniul electoral (IFES – Washington, 

ACEEEO, Comitetul de Standarde în Viaţa Publică din Irlanda), parlamentari 

(Jack Straw speaker-ul Camerei Comunelor a deschis lucrările Conferinţei), 

profesori universitari de renume internaţional (Michael Pinto-Duschinski de la 

IFES, Justin Fisher – Universitatea Brunel, Ingrid von Biezen – Universitatea 

din Birmingham, Marcin Walecki – IFES, Menachem Hofnung – Universitatea 

din Ierusalim, Matt Qvortrup – Universitatea din Aberdeen, Bill Cross – 

Universitatea Carleton etc.) 

În cadrul conferinţei au fost prezentate lucrări de interes cum ar fi: studii 

comparate privind sistemele electorale, principiile fundamentale ale 

reglementărilor în domeniul electoral, modul de aplicare a legislaţiei electorale, 

relaţiile dintre cei ce controlează şi cei controlaţi în materia finanţării partidelor 

şi campaniilor electorale, măsuri de transparenţă pentru asigurarea încrederii 

publicului privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

3. Participarea la misiunea internaţională privind alegerile din Irak. 

Reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente a fost ales, în 2005, în 

Comitetul Director al Misiunii Internaţionale pentru alegerile din Irak (IMIE) 

calitate în care a participat la Reuniunea finală a IMIE, din februarie 2006 de la 

Madrid. Menţionăm că toate cheltuielile privind această activitate au fost 

suportate de IMIE. 

4. Autoritatea Electorală Permanentă a fost reprezentată, la lucrările 

subcomitetului de Asociere România – Uniunea Europeană nr. 2 „Piaţa Internă” 

unde a prezentat proiectul de Lege privind alegerea reprezentanţilor României în 

Parlamentul European. 

5. Interesul manifestat pe plan internaţional pentru metode alternative de 

exercitate a votului a condus la instituirea în cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente, a unui grup de lucru privind votul electronic.  
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Membrii acestui grup de lucru au participat la reuniuni internaţionale pe 

această temă organizate de Universitatea din Viena (februarie şi august 2006) 

 

 

V. FILIALELE REGIONALE 
 
 

Înfiinţarea filialelor regionale a întâmpinat, în 2006, aceleaşi greutăţi 

procedurale, ca şi în 2005, legate de aprobarea noului Regulament de organizare 

şi funcţionare a instituţiei. Deşi lucrurile s-au petrecut în alte circumstanţe, în 

sensul că de data asta, în urma modificărilor legislaţiei, nu Guvernul trebuia să 

aprobe regulamentul, ci Birourile Permanente ale celor două Camere ale 

Parlamentului, rezultatul a fost acelaşi: actul normativ nu a fost aprobat. În 

ciuda numeroaselor semnale de alarmă şi a sesizărilor asupra consecinţelor 

negative pe care conducerea Autorităţii le-a adresat preşedinţilor Senatului şi al 

Camerei Deputaţilor, precum şi liderilor partidelor parlamentare, blocajul la 

care s-a ajuns, consecinţă a  modului obstrucţionist şi al dezinformărilor 

practicate de foştii vicepreşedinţi, a atras după sine, de asemenea, şi 

imposibilitatea de a crea filialele regionale în cele opt regiuni de dezvoltare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În pofida acestor dificultăţi, conducerea instituţiei şi-a continuat 

diligenţele către autorităţile locale în vederea obţinerii de sedii pentru filiale şi a 

păstrat legătura cu cele care deja îşi dăduseră acordul de principiu în privinţa 

acestora. În acelaşi timp, s-au intensificat măsurile de pregătire, instruire şi de 

consolidare a activităţii Filialei Sud-Râmnicu-Vâlcea pentru funcţionarea la 

parametri maximi în toate cele zece judeţe arondate. Ca urmare, personalul 

filialei a început derularea unui program de îndrumare electorală şi control la 

unităţile administraţiei publice locale şi, de comun acord cu prefecţii, s-au pus 

bazele unui parteneriat pentru realizarea sarcinilor specifice şi comune în 

domeniul electoral. S-au desfăşurat activităţi de îndrumare şi control în peste 60 
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de locaţii cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce revin în materie electorală  

prefecţilor, primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, 

membrilor birourilor electorale, serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor şi altor categorii de personal cu sarcini în procesul 

electoral.  

 Cu ocazia deplasărilor în teren şi în urma realizării de contacte directe cu 

reprezentanţii instituţiilor implicate în activitatea electorală, s-a constatat că 

actualizarea listelor electorale permanente a fost îngreunată datorită 

reorganizării sistemului naţional de evidenţă a persoanelor, prin trecerea 

Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în subordinea 

consiliilor locale. De altfel, deficienţele constatate au fost consemnate în peste 

50 de procese verbale şi vizau, între altele, neactualizarea listelor electorale 

permanente în termenul prevăzut de lege, regimul radierilor şi operarea în liste a 

persoanelor neautorizate în scris de către primari, păstrarea deficitară a 

materialelor de logistică electorală etc. Multe din deficienţele semnalate au fost 

remediate în timpul controalelor sau ulterior la termenele stabilite şi urmărite 

împreună cu reprezentanţii locali, fără a se lua măsuri de sancţionare 

contravenţională. 

De asemenea, personalul filialei a participat la întâlniri, la nivel judeţean, 

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

cu atribuţii electorale şi reprezentanţi ai instituţiei prefectului din judeţele 

Călăraşi, Caraş-Severin, Dolj, Olt, Gorj, Teleorman şi Vâlcea 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. 
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O atenţie deosebită a fost acordată organizării şi desfăşurării alegerilor 

locale parţiale pentru primari şi consiliile locale  din comunele Brebu Nou şi 

Sacu – jud. Caraş-Severin (2 aprilie), oraşul Bocşa – jud. Caraş-Severin, comuna 

Piatra – jud. Teleorman şi comuna Vlădeşti – jud. Vâlcea (2 iulie) şi în comuna 

Bârca – jud. Dolj şi comuna Crivăţ – jud. Călăraşi (8 octombrie). 

Totodată, în scopul îndeplinirii, în conformitate cu prevederile legale, de 

către primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a atribuţiilor ce le 

revin, a informării şi instruirii alegătorilor cu privire la sistemul electoral 

românesc şi asupra comportamentului şi deontologiei electorale, s-au difuzat la 

instituţiile prefectului, primării şi birourile electorale cărţi în materie electorală 

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

asemenea, s-a participat la emisiuni pe teme electorale, la postul  „Etalon 

Vâlcea” şi s-au oferit, de către coordonatorul filialei, interviuri la publicaţii 

locale precum: Vocea Vâlcei , Viaţa Vâlcei şi Monitorul de Vâlcea. 
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VI. PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ALEGERILOR LOCALE PARŢIALE 
 

 

Ca urmare a reorganizării unor unităţi administrativ-teritoriale, a 

vacantării unor posturi de primar sau a dizolvării unor consilii locale, în zilele de 

2 aprilie, 2 iulie, 8 octombrie şi 3 decembrie 2006 au fost organizate alegeri 

locale parţiale în 2 oraşe şi 33 de comune din 27 de judeţe. Pentru fiecare din 

aceste localităţi s-a desfăşurat un amănunţit proces de monitorizare a modului de 

asigurare a logisticii electorale pentru secţiile de votare, actualizarea listelor 

electorale permanente, precum şi numeroase acţiuni de îndrumare electorală şi 

control.  În acest scop a fost  întocmită situaţia localurilor în care s-au organizat 

birouri electorale şi secţii de votare la alegerile locale parţiale, s-a verificat 

modul de asigurare a dotărilor specifice secţiilor de votare, respectiv cabine şi 

urne de vot, panouri pentru afişajul electoral, recipiente pentru transportul 

buletinelor de vot, precum şi condiţiile de păstrare a logisticii electorale, gradul 

de uzură fizică şi morală a acesteia. În toate deplasările s-a insistat pe 

respectarea condiţiilor minimale de organizare şi funcţionare a secţiilor de 

votare şi a birourilor electorale şi s-a verificat existenţa fondurilor necesare 

organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale, îndeosebi cele privind 

realizarea logisticii electorale.  Pentru îndeplinirea prevederilor art. 29 alin. (1) 

lit. x) din Legea  nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la  rezolvarea 

unor aspecte pe linie de legislaţie electorală, s-a menţinut o legătură permanentă 

cu prefecturile şi autorităţile locale competente. Astfel, în perioada 

premergătoare desfăşurării acestor alegeri, a fost întocmită documentaţia 

necesară, potrivit O.U.G. nr. 8/2005 pentru completarea şi modificarea unor 
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prevederi ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, iar, după încheierea votării, au fost elaborate concluziile şi 

învăţămintele desprinse din organizarea şi desfăşurarea alegerilor cu  privire la: 

prezenţa la vot, candidaţii aleşi în funcţia de primar, respectiv consilier local, 

probleme deosebite etc. 

 Derularea alegerilor s-a făcut după cum urmează: 

 

• 2 aprilie 2006 (v. ANEXA nr. 4) 

Au fost organizate alegeri locale parţiale în 15 circumscripţii electorale 

din 11 judeţe pentru: 

- alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Gura Ialomiţei 

(judeţul Ialomiţa), Estelnic (judeţul Covasna), Bătrâni (judeţul Prahova), 

Adăşeni (judeţul Botoşani); 

- alegerea consiliilor locale în comunele Calvini (judeţul Buzău), Brebu 

Nou (judeţul Caraş-Severin) şi Oraşu Nou (judeţul Satu Mare);  

- alegerea primarilor în comunele Sacu (judeţul Caraş-Severin), Brăeşti şi 

Cozieni (judeţul Buzău), Periam şi Foeni (judeţul Timiş), Târnava (judeţul 

Sibiu), Borleşti (judeţul Neamţ), Nicoreşti (judeţul Galaţi); 

 

• 2 iulie 2006 (v. ANEXA nr. 5) 

S-au organizat alegeri locale parţiale în 10 circumscripţii electorale din 10 

judeţe pentru: 

- alegerea consiliilor locale în oraşul Bocşa (judeţul Caraş-Severin) şi 

comunele Popeşti (judeţul Iaşi) şi Teremia Mare (judeţul Timiş); 

- alegerea primarilor în oraşul Mioveni (judeţul Argeş) şi comunele Corbu 

(judeţul Constanţa), Mădăraş (judeţul Harghita), Remeţi (judeţul Maramureş), 

Poiana Blenchii (judeţul Sălaj), Piatra (judeţul Teleorman) şi Vlădeşti (judeţul 

Vâlcea). 
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• 8 octombrie 2006 (v. ANEXA nr. 6) 

S-au desfăşurat alegeri locale parţiale în 7 circumscripţii electorale din 7 

judeţe pentru: 

- alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Bucerdea 

Grânoasă (judeţul Alba), Crivăţ (judeţul Călăraşi) şi Bărbuleşti (judeţul 

Ialomiţa). 

- alegerea primarilor în comunele Bârca (judeţul Dolj), Lăzarea (judeţul 

Harghita), Breaza (judeţul Suceava) şi Iecea Mare (judeţul Timiş). 

 

• 3 decembrie 2006 (v. ANEXA nr. 7) 

S-au organizat alegeri locale parţiale în 3 circumscripţii electorale din 3 

judeţe pentru: 

- alegerea primarilor şi a consiliilor locale în comunele Auşeu (judeţul 

Bihor), Fârţăneşti (judeţul Galaţi) şi Grozeşti (judeţul Iaşi). 

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor  prevăzute de art. 29, alin. 1, lit. x din Legea 

nr. 373/2004, respectiv de sprijinire a organizării şi desfăşurării alegerilor 

parţiale, precum şi pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile 

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

modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2005 s-au mai 

desfăşurat următoarele activităţi: 

-  elaborarea şi înaintarea către Guvern a „Programelor calendaristice” 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale din 2005, potrivit art. 29, alin. 1, lit. s din 

Legea nr. 373/2004;  

- participarea la şedinţele operative organizate la instituţiile prefectului; 

- elaborarea şi distribuirea către instituţiile cu atribuţii în organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, în format grafic, a calendarului alegerilor 
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locale parţiale, în scopul facilitării urmăririi şi identificării 

operaţiunilor electorale;  

- acordarea de audienţe reprezentanţilor partidelor politice şi 

candidaţilor independenţi care au solicitat lămuriri cu privire la 

prevederile legale în materie electorală; 

- culegerea datelor de la birourile electorale judeţene şi de 

circumscripţie, instituţiile prefectului privind prezenţa la vot, modul de 

desfăşurare a procesului de votare şi existenţa unor incidente; 

întocmirea unor situaţii centralizatoare cuprinzând prezenţa 

alegătorilor la vot şi circumscripţiile electorale în care urma să se 

organizeze turul II de scrutin în scopul efectuării de studii şi analize 

privind procesul de votare;  

- colaborarea cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în 

vederea remedierii deficienţelor privind înscrierile în actele de 

identitate a unor menţiuni privind domiciliul. 

Totodată, în cursul anului 2006 s-a solicitat sprijin pentru organizarea şi 

desfăşurarea unor referendumuri locale, având drept obiect: modificarea 

limitelor teritoriale a unităţii administrativ-teritoriale, înfiinţarea sau 

reînfiinţarea unor unităţi administrativ-teritoriale, schimbarea rangului unităţii 

administrativ-teritoriale, demiterea unor primari, precum şi pe alte teme de 

interes local.  

În acest sens, s-a asigurat sprijinirea organizării şi desfăşurării de 

referendumuri locale într-un număr de 21 unităţi administrativ-teritoriale, după 

cum urmează: comuna Căianu Mic (judeţul Bistriţa-Năsăud), comunele 

Comana, Oinacu şi Stoeneşti (judeţul Giurgiu), comuna Băleşti (judeţul Gorj), 

comuna Ditrău (judeţul Harghita), comunele Armăşeşti, Borduşani (judeţul 

Ialomiţa), comuna Comarna (judeţul Iaşi), comuna Fărcaşa (judeţul Maramureş), 

comuna Trifeşti (judeţul Neamţ), comuna Oraşu Nou (judeţul Satu-Mare), 

comuna Horoatu Crasnei (judeţul Sălaj), comuna Păltinoasa (judeţul Suceava), 
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comunele Banloc, Lenauheim, Periam,  Pişchia şi Remetea Mare (judeţul 

Timiş), comuna Puieşti (judeţul Vaslui) şi comuna Vînători (judeţul Vrancea). 

Monitorizarea modalităţilor de asigurare a logisticii electorale, activitatea 

de îndrumare şi control, dezbaterile organizate, stabilirea de contacte directe cu 

reprezentanţii principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul electoral, în special 

cu preşedinţii birourilor electorale înfiinţate cu ocazia alegerilor locale parţiale şi 

secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sprijinul permanent 

acordat de Autoritatea Electorală Permanentă, au determinat ca instituţia să-şi 

facă simţită prezenţa şi să fie recunoscută ca autoritate în domeniu, dovadă fiind 

multitudinea de solicitări scrise sau telefonice prin care s-a solicitat instituţiei a 

se pronunţa cu privire la probleme pentru care nu există practică electorală, 

probleme apărute în perioadele electorale din anul 2006. 
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VII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  

ŞI DE RESURSE UMANE 
 
 

Pentru realizarea obiectivelor conferite de legea sa de organizare şi 

funcţionare, Autoritatea Electorală Permanentă a fundamentat iniţial pentru anul 

2006 un buget de venituri şi cheltuieli în sumă 5.250 mii lei pe următoarea 

structură: 

 

TOTAL       5.250 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE    4.650 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal    3.447 mii lei 

Titlul II Bunuri şi servicii    1.203 mii lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL      600 mii lei 

Titlul X Active nefinanciare       600 mii lei 

 

Fundamentarea sumelor alocate prin bugetul de stat a avut în vedere 

misiunile instituţiei în conformitate cu politicile publice şi strategia în domeniul 

asigurării aplicării unitare, în intervalul dintre două perioade electorale, a 

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

condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a acţiunilor electorale. 

Conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

aparatului propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat 

prin Hotărârea de Guvern nr. 279/2004, modificată şi completată, încă în vigoare 

până la sfârşitul anului 2006, Autoritatea avea 4 filiale regionale, fără 

personalitate juridică, organizate în teritoriu, cu un număr total de 40 de posturi. 

Arondarea judeţelor la fiecare filială era total arbitrară, ajungându-se la 

soluţii de neînţeles conform cărora, spre exemplu, judeţele Moldovei să fie 
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arondate, la Filiala Nord (Zalău), iar municipiul Bucureşti şi judeţele din jurul 

său, la Filiala Est (Tulcea).  

Având în vedere că în urma modificărilor legale apărute în ultima 

perioadă (în special Legea nr. 334 din 2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, care lărgeşte sfera de competenţe a 

Autorităţii Electorale Permanente), s-a elaborat şi depus spre avizare o nouă 

hotărâre privind regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu; 

în regulament se prevede înfiinţarea de filiale în cele 8  regiuni de dezvoltare. 

Actul normativ nefiind aprobat în timp util nu s-au îndeplinit condiţiile 

legale privitoare la înfiinţarea filialelor; în cursul anului 2006 nu a funcţionat 

decât Filiala Sud – Râmnicu Vâlcea. 

Întrucât sumele aprobate iniţial prin Legea bugetului de stat nr. 379/2005 

nu erau în concordanţă cu stadiul aprobării cadrului legal care trebuia să permită 

lărgirea sferei de competenţe a Autorităţii, conducerea instituţiei a identificat 

economiile care s-au realizat în primele 8 luni şi a  propus trecerea la fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumei de 167 mii lei de la Titlul I 

„Cheltuieli de personal”. 

Potrivit art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 279 din 2004, sediul instituţiei 

este în str. Belgrad nr. 8, sector 1. În urma incendiului din decembrie 2004, 

R.A.A.P.P.S, ne-a repartizat, în mod provizoriu, o altă locaţie, în str. Zborului 

nr. 10, sector 3. Acest ultim imobil a fost retrocedat foştilor proprietari, care 

solicitau o chirie exagerată pentru spaţiul şi condiţiile oferite; spaţiul iniţial din 

str. Belgrad nr. 8 se găsea în acelaşi stadiu ca şi în anul 2004; toate adresele 

noastre către Secretariatul General al Guvernului şi R.A.A.P.P.S au primit 

acelaşi răspuns: „toate locaţiile având caracteristicile necesare funcţionării în 

bune condiţii a activităţii Autorităţii Electorale Permanente se află sub contract 

de locaţiune”. 
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Ministerul Finanţelor Publice ne-a comunicat posibilitatea încheierii unui 

contract de închiriere, fondurile aferente putând fi asigurate prin redistribuirea 

creditelor din bugetul aprobat pentru anul 2006. 

Prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 s-au aprobat următoarele redistribuiri 

a creditelor bugetare alocate instituţiei noastre: 

           - mii lei -  
Denumire 
indicator 

Buget diminuat Modificări (+,-) Buget rectificat 

Total general 5.083  5.083 
Cheltuieli curente 4.483 +115 4.598 

Cheltuieli de 
personal 

3.280 -74 3.206 

Bunuri şi servicii 1.203 +189 1.392 
Cheltuieli de 

capital 
600 -115 485 

Active 
nefinanciare 

600 -115 485 

  
În urma analizei efectuate în privinţa utilizării creditelor bugetare alocate 

instituţiei noastre, până la sfârşitul anului 2006 s-au identificat disponibilităţi în 

sumă de 313 mii lei propusă a fi trecută la fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului; astfel bugetul definitiv al Autorităţii a avut următoarea 

structură: 

 
Denumire 
indicator 

Buget rectificat Modificări (+,-) Buget definitiv 

Total general 5.083 -313 4.770 
Cheltuieli curente 4.598 -122 4.476 

Cheltuieli de 
personal 

3.206 -75 3.131 

Bunuri şi servicii 1.392 -47 1.345 
Cheltuieli de 

capital 
485 -191 294 

Active 
nefinanciare 

485 -191 294 

 



 45

Pe parcursul exerciţiului bugetar 2006, Autorităţii Electorale Permanente i 

s-au deschis credite bugetare în valoare de 4.770 mii lei, din care au fost 

efectuate plăţi în valoare de 4.675 mii lei, rezultând un procent de realizare de 

98,01%.  

Modul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2006, pe total 

instituţie şi detaliat pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: 

           - mii lei -  
Detaliere Credite deschise Plăţi efectuate Procent de 

realizare 
Total 4.770 4.675 98,01% 

51.01 Autorităţi 
executive şi 
legislative 

4.770 4.675 98,01% 

Cheltuieli curente 4.476 4.398 98,25% 
Cheltuieli de 

personal 
3.131 3.130 99,96% 

Bunuri şi servicii 1.345 1.268 94,28% 
Cheltuieli de 

capital 
294 277 94,22% 

Active 
nefinanciare 

294 277 94,22% 

 
Creditele aprobate prin buget la titlul I „Cheltuieli de personal” au 

asigurat plata integrală a drepturilor de personal inclusiv pe luna noiembrie 

2006, a primelor trimestriale, respectiv a premiului anual pentru anul 2006, 

pentru un număr de 63 de persoane, inclusiv 3 demnitari; din care 4 persoane la 

Filiala Sud – Râmnicu Vâlcea. 

Angajarea cheltuielilor s-a efectuat în baza prevederilor legale, respectiv: 

• Legea nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care 

ocupă funcţii de demnitate publică; 

• Legea nr. 53 din 31 iulie 1991, republicată, privind salarizarea 

senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României; 
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• Ordonanţa nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce 

se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 20 noiembrie 2006 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. 

Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, 

respectiv state de funcţii, contracte individuale de muncă, notele de 

fundamentare aprobate de către ordonatorul principal de credite. Ponderea 

acestor cheltuieli din totalul bugetului de 4.770 mii lei este de 65,62 %, 

detalierea la acest titlu prezentându-se astfel: 

- mii lei -  
Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Cheltuieli de personal 3.131 3.130 
Cheltuieli cu salariile în 

bani 
2.401 2.400 

Salarii de bază 1.336 1.334 
Salarii de merit 44 44 
Indemnizaţie de 

conducere 
95 95 

Spor de vechime 183 183 
Alte sporuri 278 278 

Ore suplimentare 74 74 
Fond de premii 373 373 

Indemnizaţie de delegare 18 18 
Contribuţii 730 730 

Contribuţii asigurări 
sociale de stat 

485 485 

Contribuţii pentru 
asigurările de şomaj 

49 49 

Contribuţii pentru 
asigurările sociale de 

sănătoase 

167 167 

Contribuţii pentru 
asigurările de accidente 

de muncă şi boli 
profesionale 

12 12 

Contribuţii pentru 
concedii şi indemnizaţii 

17 17 
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Creditele aprobate prin buget la titlul II „Bunuri şi servicii” au asigurat 

necesarul de fonduri pentru funcţionarea, întreţinerea şi dotarea instituţiei. 

Angajarea cheltuielilor s-a efectuat în baza prevederilor legale, respectiv: 

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

Deputaţilor şi Senatului; 

• Hotărârea Guvernului nr. 279 din 4 martie 2004 pentru aprobarea  

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului propriu de 

specialitate al Autorităţii Electorale Permanente; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, 

respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

• Ordin MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice. 

Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, 

respectiv contracte de prestări servicii, achiziţii de bunuri, notele de 

fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Suma aferentă acestor cheltuieli de 1.268 mii lei din total buget definitiv 

de 4.770 mii lei, reprezintă o pondere de 26,58 %; detalierea la acest titlu se 

prezintă astfel: 

          - mii lei -  
Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Bunuri şi servicii 1.345 1.268 
Bunuri şi servicii 693 671 
Bunuri de natura 

obiectelor de inventar 
40 39 

Deplasări, detaşări 177 137 
Cărţi şi publicaţii 70 61 

Pregătire profesională 5 2 
Alte cheltuieli 360 358 
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La titlul X „Cheltuieli de capital” creditele bugetare au fost utilizate cu 

preponderenţă în trimestrul IV, ca urmare a faptului că, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare, procedurile privind derularea licitaţiilor 

necesită timp îndelungat, deseori acestea repetându-se, întrucât ofertele nu 

corespund cerinţelor din documentaţia de atribuire. La acest aspect s-a mai 

adăugat întârzierea în adoptarea unor acte normative care vizau în mod direct 

activitatea de investiţii (înfiinţarea filialelor regionale, definitivarea sistemului 

de vot şi stabilirea rezultatelor proceselor electorale). 

Suma aferentă acestor cheltuieli de 277 mii lei din total buget definitiv de 

4.770 mii lei, reprezintă o pondere de 5,80 %; detalierea la acest titlu se prezintă 

astfel: 

          - mii lei -  
Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 
Cheltuieli de capital 294 277 
Active nefinanciare 294 277 
Dotari independente 294 277 

 
Angajarea cheltuielilor s-a efectuat în baza prevederilor legale, respectiv: 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, 

respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

• Ordin MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice. 

 

1. Auditul intern 

 

  În cursul anului 2006, activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern, a 

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate 
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prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 38/2003, precum şi cu 

prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 

80/2004. 

Întreaga activitate de audit public s-a desfăşurat în baza planului anual, 

defalcat din planul strategic pe trei ani, aprobat de către preşedintele Autorităţii 

Elctorale Permanente. 

  

 Grad de realizare a planului 

 

                                             Misiuni  realizate      7 
Grad de îndeplinire plan =                               =          = 100% 
       Misiuni planificate    7  
  
 

 Din punct de vedere al domeniilor, situaţia se prezintă astfel: 

 A. Procesul bugetar – evaluarea sistemului de control intern 

corespunzător planificării, angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, 

a aprobării şi evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, a contabilităţii şi a 

controlului financiar aferent. 

Două rapoarte de audit privesc acest domeniu după cum urmează: 

- Auditarea fundamentării proiectului bugetului Autorităţii Electorale 

Permanente pe anul 2007; 

- Auditarea operaţiunii de întocmire şi depunere situaţii financiare privind         

execuţia bugetară la 31 decembrie 2005.   

Au fost identificate  următoarele probleme: 

 - resurse insuficiente pentru susţinerea sarcinilor, aşa cum reies din Legea 

nr. 334/2006 ; 

 - resurse insuficiente (inexistente) pentru organizarea de alegeri pentru 

europarlamentari; 

 - proiecţia bugetară nu a ţinut cont de eventuale alegeri anticipate; 
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- neconcordanţa între prevederile Legii nr. 373/2004 şi ale Legii nr. 

334/2006 şi prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

aparatului propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente aprobat 

prin Hotărârea de Guvern nr. 279/2004. 

Problemelor ridicate li s-a dat curs şi sunt permanent în atenţia conducerii. 

 B. Achiziţii publice – evaluarea sistemului de control intern care 

este ataşat activităţii de achiziţii publice din cadrul entităţii. 

Au fost identificate următoarele probleme:  

 - necesitatea înfiinţării unui compartiment specializat în atribuirea 

contractelor de achiziţii publice; 

 - participarea personalului acestuia la cursurile organizate de către 

Institutul Naţional de Administraţie; 

 - crearea şi întreţinerea, la nivelul compartimentului, a unei baze de 

date cu ofertanţi, dinamica preţurilor, facilităţi acordate, etc. 

Conducerea entităţii a dat curs acestor probleme, ele fiind în stadiu de 

finalizare. 

 C. Resurse umane – O temă privind acest domeniu a făcut obiectul 

unui raport de audit în anul 2005. 

 D. Fonduri Europene - administrarea, gestionarea şi utilizarea – 

angajamentul României de a informa Comisia Europeană. 

Nu a fost cazul, entitatea nu a beneficiat de astfel de fonduri. 

 E. Sistemul informatic (auditul funcţiei IT) – O temă privind acest 

domeniu a făcut obiectul unui raport de audit în anul 2005. 

   F. Alte domenii: 

    - Auditarea respectării  prevederilor O.G. nr. 80/2001; 

    - Auditarea eficienţei deplasărilor interne şi externe; 

    - Verificarea realităţii şi economicităţii prestaţiilor; 

    - Eficienţa şi funcţionalitatea controlului financiar preventiv. 

 Au fost identificate următoarele probleme: 
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- instituirea unui sistem de urmărire pentru prestaţiile telefonice şi în 

unităţi fizice; 

- reanalizarea baremurilor pentru convorbiri telefonice şi imputarea 

depăşirilor de barem ; 

- întocmirea de proceduri scrise pentru deplasările interne şi externe; 

- întocmirea de proceduri scrise pentru urmărirea si confirmarea 

prestaţiilor  efectuate de terţi; 

- trimiterea personalului însărcinat cu acordarea vizei de control financiar 

preventiv la cursurile de perfecţionare organizate de Ministerul Finanţelor 

Publice pe această temă. 

Conducerea entităţii a dat curs rezolvării acestor probleme. 

 Conştientizarea generală a managementului în privinţa valorii adăugate 

de auditul intern în îndeplinirea obiectivelor instituţiei s-a concretizat în 

aprecierea că rolul auditului intern s-a dovedit a fi util. De asemenea, aprecierea 

managementului privind calitatea asigurării acestuia şi a consilierii oferite de 

către auditul intern în ceea ce priveşte  administrarea veniturilor şi  cheltuielilor 

publice a fost bună. 

În anul 2006, în perioada 09.10-31.10.2006, Unitatea Centrală de 

Armonizare pentru Auditul Public (UCAAP) intern din cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice a desfăşurat la sediul Autorităţii Electorale Permanente o 

misiune de evaluare cu tematica „Evaluarea controlului financiar preventiv a 

auditului intern şi a mediului de control intern în vederea aprecierii gradului de 

asigurare a condiţiilor pentru integrarea acestuia în sfera răspunderii 

manageriale”. 

În urma evaluării, în opinia echipei UCAAP,  funcţia de audit din cadrul 

Autorităţii Electorale Permanente este operaţională, controlul financiar preventiv 

se face într-un mod profesionist, sistemele de control intern instituite asigurând 

în linii mari o gestionare corespunzătoare a riscurilor. 
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2. Resurse umane 

 

În cursul anului 2006, activitatea Biroului resurse umane a urmărit şi 

realizat, în principal, următoarele obiective: 

A. Aplicarea prevederilor legislaţiei generale şi actelor normative specifice 

privind raporturile de muncă şi de serviciu, precum şi stabilirea 

drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi băneşti ale personalului angajat 

în cadrul Autorităţii Electorale Permanente ; 

B. Elaborarea şi aprobarea normelor proprii pentru evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului angajat; realizarea evaluării 

activităţii profesionale pentru anul 2005 şi stabilirea salariilor de bază în 

funcţie de rezultatele acestei evaluări, precum şi promovarea personalului.  

C. Reactualizarea fişelor de post ale personalului Autorităţii Electorale 

Permanente, ca urmare a stabilirii statutului acestuia, conform 

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

Senatului României şi a Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului  

public parlamentar. 

La începutul anului 2006, atenţia s-a îndreptat, pe de o parte, către 

asigurarea, în teritoriu, a spaţiilor necesare funcţionării celorlalte trei filiale 

regionale, personalul necesar funcţionării urmând să fie angajat după 

soluţionarea acestei probleme şi, pe de altă parte, s-a procedat la completarea 

personalului din aparatul central. Pentru aceasta s-au organizat două concursuri, 

în 6 şi 22 februarie, ocupându-se un post de şef serviciu, un post de consilier şi 

două posturi de consultant, respectiv două posturi de consilier. 

Odată cu apariţia Ordonanţei de urgenţă nr. 1/2006 privind unele măsuri 

pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în 

Uniunea Europeană, s-a suspendat ocuparea prin concurs a posturilor vacante, 
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cu excepţia posturilor pentru care procedurile de organizare a concursurilor erau 

deja demarate la data apariţiei acestui act normativ. 

La momentul actual, necesarul de personal la nivelul Autorităţii 

Electorale Permanente este asigurat în proporţie de 59%. 

Structura organizatorică are în total 108 posturi, din care 3 funcţii de 

demnitate publică, 1 funcţie publică şi 104 posturi contractuale. 

Din totalul de 105 posturi, 65 sunt destinate aparatului central, restul de 

40 sunt rezervate pentru filialele regionale. 

Pe total sunt ocupate 61 de posturi, în următoarea structură: 

 

A. La nivelul aparatului central ( 56 posturi din cele 61): 

- 11 posturi de conducere, anume: secretar general (funcţie publică 

din categoria înalţilor funcţionari publici), 1 post director general, 2 posturi 

director, 6 posturi şef de serviciu, 1 post şef de birou; 

- 45 posturi de execuţie, anume: 18 posturi consilier, 6 posturi expert, 

11 posturi consultant, 4 posturi referent, 6 posturi şofer IA  

 

B. La nivelul filialelor regionale (5 posturi din cele 61): 

- 1 post de conducere, anume : 1 post director; 

- 4 posturi de execuţie, anume: 2 posturi consilier, 1 post consultant, 

1 post şofer IA  

Toate posturile ocupate se află la Filiala Sud Râmnicu-Vâlcea. 

Pe total sunt vacante 44 de posturi, în următoarea structură: 

 

A. La nivelul aparatului central ( 9 posturi din cele 44): 

- 1 post de conducere, anume:  1 post şef de serviciu 

- 8 posturi de execuţie, anume: 5 posturi consilier, 3 posturi expert 

 

B. La nivelul filialelor regionale (35 posturi din cele 44): 
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- 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.  

 

Dintre filialele regionale, singura care are personalul complet, angajat 

conform structurii aprobate, este Filiala Sud Râmnicu-Vâlcea. Restul filialelor 

au toate posturile vacante, fără personal angajat. 

Odată cu apariţia Legii 334/2006 privind controlul finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, la art. 55 se prevede constituirea unui 

departament privind controlul partidelor politice şi a campaniilor electorale în 

cadrul instituţiei noastre, iar în termen de 90 de zile de la apariţia legii, instituţia 

noastră are sarcina de a organiza concurs pentru ocuparea postului de director 

general la acest departament. 

În luna octombrie s-au demarat formalităţile pentru organizarea 

concursului în vederea ocupării postului de director general, dar comisia de 

concurs a respins organizarea concursului, deoarece instituţia nu avea aprobat 

regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, prin care să fie prevăzut 

postul de director general la departamentul nou înfiinţat. 
 



 
 
ANEXA NR. 1 
  
 
 
 
Audienţe anul 2006: 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Probleme care au făcut 
obiectul cererilor cetăţenilor 

Total 

   1. Aplicarea Legii 373/2004, Legii 370/2004 şi a Legii 67/2004     30 
   2.   Actualizarea listelor electorale permanente      15  
   3.  Aplicarea Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor şi 

a companiilor electorale 
     23  

   4. Validarea mandatelor de primar, viceprimar şi consilier     19 
   5. Arhivarea listelor electorale speciale       3 
   6. Depunerea candidaturilor     17 
   7. Pragul şi coeficientul electoral       3 
   8. Repartizarea mandatelor de consilieri locali       9 
   9. Regimul listelor electorale suplimentare       7 
 10. Alegerile locale parţiale din 2 aprilie, 2 iulie, 8 octombrie şi 3 

decembrie 2006 
    22 

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

     7 

 12. Îmbunătăţirea sistemului electoral      3 
 13. Situaţia cărţilor de alegător     8 
 14. Diverse     7 
                      Total audienţe   173 
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ANEXA NR. 2 
 
Situaţia petiţiilor, memoriilor şi a solicitărilor pe anul 2006  
 

Nr. 

Petiţii 2006: 

crt. 
Secţiunea din Autoritate căreia i-a fost adresată  

(rezolvată) petiţia 
Total 

 1. 
Cabinet preşedinte                

       96   

 2. Secretar general         74 
 3.     

Direcţia generală de logistică, îndrumare, control şi relaţii 
publice 

         2  

 4. 
Direcţia pentru legislaţie 

       17 

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

         3 

 Total petiţii      96 

 
 

 
Memorii, solicitări 2006:
 
Nr. 

 

crt. 
Secţiunea din Autoritate căreia i-au fost adresate  

(rezolvate) memoriul, solicitarea 
Total 

 1. 
Cabinet preşedinte                

       102   

 2. Secretar general         93 
 3.     

Direcţia generală de logistică, îndrumare, control şi relaţii 
publice 

       87  

 4. 
Direcţia pentru legislaţie 

       62 

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

       27 

 Total memorii, solicitări    371 
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ANEXA NR. 3 
 
 
Solicitări de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001 în anul 2006 : 

 
 

 
Număr total de solicitări 

din care: 

 
298 

Număr total de solicitări scrise     
1.activitatea Autorităţii     5 
2.activitatea conducerii AEP      
3.organizarea şi funcţionarea instituţiei      

 
Număr total de solicitări 
scrise pe domenii de activitate 

4.aplicarea legislaţiei electorale    27 
Număr de solicitări scrise rezolvate favorabil    30 

1.parţial     - 
2.direcţionate către alte instituţii     1 

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

1. pe suport de hârtie     28  Număr de solicitări 
adresate în scris       2. pe suport electronic     4 

1.persoane fizice    26 Număr de solicitări scrise 
adresate de  2.persoane juridice      6 
Număr total de solicitări           verbale    

1.activitatea Autorităţii    92 
2.activitatea conducerii AEP    11 
3.organizarea şi funcţionarea instituţiei    25 

Număr total de solicitări  
verbale pe domenii de 
activitate 

4.aplicarea legislaţiei electorale     138 
1.rezolvate favorabil    - Număr de reclamaţii 

administrative 2. respinse    - 
1. rezolvate favorabil    - 
2. respinse    - 

 
Număr de plângeri 
în instanţă 

3. în curs de soluţionare    
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ANEXA NR. 4 
 

                CENTRALIZATOR  STATISTIC 

                 PRIMARI  ŞI  CONSILII  LOCALE 

           ALEGERI  LOCALE  PARŢIALE  APRILIE  2006  (2 apr. şi 9 apr.) 

PRIMARI 

 

Nr. 

crt. 

 

Judeţ 

 

Localitate 

 

Primar 

 

Formaţiune 

politică 
  

COVASNA 
 

Com. ESTELNIC 
 

VARGA ATTILA    
 (cu 593 voturi)   (ales 

din turul 1) 

 
U.D.M.R. 1 

  
PRAHOVA 

 
Com. BĂTRÂNI 

NECULA 
GHEORGHE  

(cu 664 voturi)  (ales 
din turul 1) 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 2 

  
CARAŞ – SEVERIN 

 
Com. SACU 

 
DAMINESCU 

NICOLAE 
(cu 498 voturi)  (ales 

din turul 1) 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D  
 

3 

  
NEAMŢ 

 
Com. BORLEŞTI 

 
ILIUŢĂ VASILE 

(cu 1595 voturi)  (ales 
din turul 1) 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D  4 

  
TIMIŞ 

 
Com. PERIAM 

BOANCĂŞ RODICA 
(cu 1400 voturi)  (ales 

din turul 1) 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 5 

  

6 BOTOŞANI 
 

Com. ADĂŞENI 
 

MERTICARIU 
DUMITRU  

(cu 431 voturi)  

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 
 

 
 

Com. BRĂEŞTI 
 

 
 

PERŢEA 
GHEORGHE  

 (cu 713 voturi) 

 
 

ALIANŢA D.A. 
P.N.L.-P.D 

 

 

 

 
 
 

7 BUZĂU 

 
Com. COZIENI 

 
PANAITESCU GIGEL 

– DANIEL  
(cu 731 voturi) 

 

 
CANDIDAT 

INDEPENDENT
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Nr. 

crt. 

 

Judeţ 

 

Localitate 

 

Primar 

 

Formaţiune 

politică 
 

8 

 
GALAŢI 

 
Com. NICOREŞTI 

 
BOGHIU IONEL  
(cu 1060 voturi) 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 
 

9 

 
IALOMIŢA 

 
Com. GURA 
IALOMIŢEI 

 
JIPA IOAN  

(cu 1025 voturi) 
 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 
 

 

10 

 
SIBIU 

 
Com. TÂRNAVA 

 
GĂBAN NICOLAE  

(cu 812 voturi) 

 
P.D 

 
 

11 

 
TIMIŞ 

 
Com. FOENI 

 
CIZMAŞ MIOMIR 

DOBRIVOI   
(cu 547 voturi) 

 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 
 

 
 

Consilieri  locali 

 

 

Nr. 
crt. 

Judeţul Unitate 
administrativ – 

teritorială 

CONSILIERI LOCALI  
pe formaţiuni 

politice 

Nr. 
mandate

ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D  
(cu 301 voturi) 

5 

P.S.D. (cu 154 voturi) 3 
P.C. (cu 75 voturi) 1 

P.P. (PARTIDUL POPULAR)  
(cu 136 voturi) 

2 
 

 
 
 
1 

 
 
 

BOTOŞANI 

 
 
 

Com. ADĂŞENI 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

11 

U.D.M.R. 8 
CANDIDAT INDEPENDENT 

(CRIŞAN ROMEO) 
1 

 
2 

 
COVASNA 

 
Com. ESTELNIC 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

9 

P.S.D. (cu 787 voturi) 6 
ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D 

(cu 771 voturi) 
5 

 
3 

 
IALOMIŢA 

 
Com. GURA 
IALOMIŢEI 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

11 
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Nr. 
crt. 

Judeţul Unitate 
administrativ – 

teritorială 

CONSILIERI LOCALI  Nr. 
pe formaţiuni mandate

politice 
ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D 

(cu 651 voturi) 
6 

P.S.D. (cu 59 voturi) 1 
P.C. (cu 334 voturi) 3 

P.N.G. (cu 58 voturi) 1 

 
 
 
4 

 
 
 

PRAHOVA 

 
 
 

Com. BĂTRÂNI 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

11 

ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D 
(cu 354 voturi) 

3 

PARTIDA ROMILOR 
(cu 300 voturi) 

3 
 

P.C. (cu 197 voturi) 2 
P.N.G. (cu 229 voturi) 2 
P.S.D. (cu 176 voturi) 1 

P.N.Ţ.C.D. (cu 156 voturi) 1 
P.R.M. (cu 104 voturi) 1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

BUZĂU 

 
 
 
 

Com. CALVINI 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

13 

FORUMUL DEMOCRAT AL 
GERMANILOR DIN ROMÂNIA 

(cu 35 voturi) 

4 
 
 

ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D  
(cu 18 voturi) 

2 
 

P.S.D. (cu 18 voturi) 2 
P.C. (cu 9 voturi) 1 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

CARAŞ – 
SEVERIN 

 
 
 
 

Com. BREBU - NOU

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

9 
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ANEXA NR. 5 
 

 

CENTRALIZATOR  STATISTIC   

PRIMARI  ŞI  CONSILII  LOCALE  ALEGERI  LOCALE  PARŢIALE  

 IULIE  2006  (2 iulie şi 9 iulie) 

PRIMARI 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Judeţ 

 

Localitate 

 

Primar 

 

Formaţiunea 

politică 
 

1 

 
CONSTANŢA 

 
Com. CORBU 

 
GĂLBINAŞU  MARIAN  

(cu 1417 voturi) (ales din turul 1) 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D. 
 

2 

 
HARGHITA 

 
Com. 

MĂDĂRAŞ 

 
BALINT LASOS – LORINT 

(cu 405 voturi) (ales din turul 1) 

 
CANDIDAT 

INDEPENDENT 
 

 

3 

 
TELEORMAN 

 
Com. PIATRA 

 
CHERA DĂNUŢ 

(cu 1197 voturi) (ales din turul 1) 

 
P.S.D. 

 

4 

 
ARGEŞ 

 
Oraşul  

MIOVENI 

 
GEORGESCU  ION  

(cu 7593 voturi)  

 
P.S.D. 

 

5 

 
MARAMUREŞ 

 
Com. REMEŢI 

 
DUMNICI TOADER   

(cu 596 voturi)  

 
P.N.G. 

 

6 

 
SĂLAJ 

 
Com. POIANA  

BLENCHII 

 
CHIFOR AUGUSTIN   

(cu 458 voturi) 
 

 
P.S.D. 

 

7 

 
VÂLCEA 

 
Com. 

VLĂDEŞTI 

 
GHIŢĂ GHE. SORIN  

(cu 820 voturi)  
 

 
P.S.D. 
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Consilieri locali 
 
 

Nr. 
crt. 

Judeţul Unitate administr– 
teritorială 

CONSILIERI LOCALI  
pe formaţiuni politice 

Nr. 
mandate 

 

 

 

 

 

 

 

P.C. (cu 409 voturi) 2 
P.S.D. (cu 990 voturi) 5 

ALIANŢA D.A. P.N.L. - P.D 
(cu 1446 voturi) 

7 

P.N.Ţ.C.D. 
(cu 468 voturi) 

2 

CANDIDAT INDEPENDENT 
(MEDA ROMOŞTEAN) (cu 

252 voturi) 

1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

CARAŞ – 
SEVERIN 

 
 
 
 

Oraşul BOCŞA 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

17 

P.N.L. (cu 641 voturi) 6 
P.S.D. (cu 392 voturi) 3 
P.D. (cu 287 voturi) 2 
P.C. (cu 84 voturi) 1 

P.N.G. (cu 82 voturi) 1 

 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 

IAŞI 

 
 
 
 

Com. POPEŞTI 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

13 

ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D 
(cu 90 voturi) 

1 

P.S.D. (cu 309 voturi) 4 

P.N.G. (cu 211 voturi) 3 

P.E.R. (cu 137 voturi) 2 

P.N.Ţ.C.D.  (cu 92 voturi) 1 

CANDIDAT INDEPENDENT 
(SÂNTEAN COSMIN GHE.) 

(cu 159 voturi) 

1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

TIMIŞ 

 
 
 
 
 

Com. TEREMIA 
MARE 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

13 
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ANEXA NR. 6 
 

CENTRALIZATOR  STATISTIC   

PRIMARI  ŞI  CONSILII  LOCALE  ALEGERI  LOCALE  PARŢIALE  

OCTOMBRIE  2006  (08 octombrie şi 15 octombrie) 

PRIMARI

 

Nr. crt. 

 

Judeţ 

 

Localitate 

 

Primar 

 

Formaţiune 

politică 
 

1 

 
ALBA 

 
Com. BUCERDEA 

GRÂNOASĂ 

 
ALDEA IOAN 
(cu 818 voturi) 

(ales din turul 1) 
 

 
 

P.N.L. 
 

 

2 

 
 

CĂLĂRAŞI 

 
 

Com. CRIVĂŢ 

 
ROTARU 

GHEORGHE 
(cu 777 voturi) 

(ales din turul 1) 

 
 

ALIANŢA D.A. 
P.N.L. – P.D. 

 
 

 

3 

 
IALOMIŢA 

 
Com. 

BĂRBULEŞTI 

 
CUŢITARU 
ION (ales din 

turul 1) 
(cu 774 voturi) 

 
PARTIDA 
ROMILOR 

 

4 

 
TIMIŞ 

 

 
Com. IECEA 

MARE 
 

 
CODRESCU 

OVIDIU IOAN 
(cu 653 voturi) 

(ales din turul 1) 
 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D  
 

 

5 

 
DOLJ 

 
Com. BÂRCA 

 
MOTOI OPREA 
 (cu 1124 voturi)  

 

 
ALIANŢA D.A. 

P.N.L.-P.D 

 

6 

 
 

HARGHITA 

 
 

Com. LĂZAREA 

 
GÁBOR 

LADISLAU 
 (cu 516 voturi) 

 

 
 

U.D.M.R. 

 

7 

 
SUCEAVA 

 LESENCIUC IL. 
GHEORGHE  Com. BREAZA 

 (cu 435 voturi) 
 

 
P.S.D. 
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Consilieri  locali 

 

 
Nr.  
crt. 

 
Judeţul 

 
Unitate 

administrativ – 
teritorială 

 
CONSILIERI LOCALI  
pe formaţiuni politice 

 

Nr. 
mandate 

P.N.L. 
(cu 531 voturi) 

4 

U.D.M.R. (cu 295 voturi) 
 

2 

P.D. (cu 250 voturi) 
 

2 

P.C. (cu 158 voturi) 1 

 
 
 
1 

 
 
 

ALBA 

 
 
 

Com. 
BUCERDEA 
GRÂNOASĂ 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

9 

ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D  
(cu 581 voturi) 

5 

P.N.Ţ.C.D. (cu 414 voturi) 
 

3 
 

P.S.D. (cu 119 voturi) 1 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

CĂLĂRAŞI 

 
 
 
 

Com. CRIVĂŢ 

TOTAL MANDATE 
 consilieri locali 

9 

PARTIDA ROMILOR 8 
P.S.D. 2 

ALIANŢA D.A. P.N.L.-P.D 
 

2 

P.N.G. 1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

IALOMIŢA 

 
 
 
 

Com. 
BĂRBULEŞTI 

TOTAL MANDATE 13 
 consilieri locali 
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ANEXA NR. 7 
 

CENTRALIZATOR  STATISTIC   

PRIMARI  ALEGERI  LOCALE  PARŢIALE  DECEMBRIE  2006  (03 

decembrie şi 10 decembrie) 

 

PRIMARI 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Judeţ 

 

Localitate 

 

Primar 

 

Formaţiune 

politică 
 

1 

 
BIHOR 

 
Com. AUŞEU 

 
BOTICI NICOLAE  

(cu 954 voturi) (ales din 
turul II) 

 

 
P.N.L. 

 
 

 

2 

 
GALAŢI 

 
Com. 

FÂRŢĂNEŞTI 

 
FILOTE ADRIAN   

(cu 1358 voturi) (ales din 
turul II) 

 
 

 
P.S.D. 

 
 

 

3 

 
IAŞI 

 
Com. GROZEŞTI 

  
ZOTA COSTEL   P.N.L. 

(cu 694 voturi) (ales din 
turul II) 
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