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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 

Titlul I. Dispoziţii generale 
 

Capitolul 1. Noţiuni şi principii generale 
 
Art. 1. Principii generale 
 Prezenta lege reglementează într-un sistem unitar modul de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor şi a referendumului în România. 
Art. 2. Definiţii generale 
 În sensul prezentei legi se stabilesc următoarele definiţii generale: 
 - afişe electorale - apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale sub formă 

tipărită, utilizate de concurenţii electorali în scop de propagandă 
electorală; 

 - alegător - orice cetăţean al României cu drept de vot şi care a împlinit 
vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, precum şi orice cetăţean 
al oricărui stat membru al Uniunii Europene, cu drept de vot; 

 - alegeri - în cazul în care nu se face altă menţiune, acţiuni de desemnare 
a membrilor Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, a Preşedintelui 
României, a reprezentanţilor României în Parlamentul European, a 
membrilor consiliilor judeţene, a primarilor şi a membrilor consiliilor locale;

 - alegeri anticipate – alegeri organizate în cazul încetării înainte de termen 
a mandatului sau dizolvării înainte de termen a organului ales sau în 
cazul reorganizări administrativ-teritoriale; 

 - alegeri generale - orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, pe 
întreg teritoriul ţării; 

 - alegeri europene – alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor în 
Parlamentul European; 

 - alegeri locale – alegeri pentru desemnarea membrilor consiliilor judeţene, 
a primarilor şi a membrilor consiliilor locale; 



 2

 - alegeri parlamentare – alegeri pentru desemnarea membrilor Senatului şi 
Camerei Deputaţilor ale Parlamentului României; 

 - alegeri parţiale – orice tip de alegeri organizate într-un număr mai mic de 
circumscripţii electorale decât numărul de circumscripţii stabilite, pentru 
tipul respectiv de alegeri generale; 

 - alegeri prezidenţiale – alegeri pentru desemnarea Preşedintelui 
României; 

 - alianţă electorală - asociere între partide politice şi/sau alianţe politice, în 
scopul participării la alegeri, înregistrată la organismul electoral 
competent potrivit prezentei legi; 

 - alianţă politică - asociere între partide politice pe baza unui protocol de 
asociere înregistrat la Tribunalul Bucureşti, potrivit Legii partidelor politice 
nr. 14/2003 

 - birou electoral – organism care se constituie la nivel naţional, la nivel de 
circumscripţie electorală, la nivel de localitate şi la nivel de secţie de 
votare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor şi a 
referendumurilor; 

 - campanie electorală - perioadă în care candidaţii şi competitorii electorali 
desfăşoară activităţi de propagandă cu scopul de a-i determina pe 
alegători să îşi exprime voturile în favoarea lor;  

 - candidat – persoană care participă la alegeri pentru a obţine un mandat în 
cadrul autorităţii sau instituţiei pentru care se organizează alegerile, în 
condiţiile în care candidatura sa este declarată definitivă de către 
organismul electoral corespunzător, potrivit prezentei legi;  

 - candidat independent - persoană care participă la alegeri pentru a obţine 
un mandat în cadrul autorităţii sau instituţiei pentru care se organizează 
alegerile şi care se auto-propune pentru aceasta, fiind susţinută de un 
anumit număr de alegători, în condiţiile în care candidatura sa este 
declarată definitivă de către organismul electoral corespunzător, potrivit 
prezentei legi;  

 - circumscripţie electorală - unitate administrativ-teritorială în care se 
organizează alegeri şi la nivelul căreia se atribuie mandate, în funcţie de 
rezultatele alegerilor; 

 - colegiu uninominal – sub-unitate a unei circumscripţii electorale, în care 
este atribuit un mandat; 

 - concurenţi electorali – partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale şi organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale, care 
înaintează propuneri de candidature, precum şi candidaţi independenţi; 

 - contestaţie - cale de atac prin care orice parte interesată – cetăţeni, 
candidaţi, competitori electorali – solicită birourilor electorale abilitate sau 
instanţelor judecătoreşti competente, respectarea prevederilor menţionate 
ca atare în prezenta lege.; 
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 - desemnarea candidaţilor - procedură de adoptare de către partide, alianţe 
politice, alianţe electorale şi organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale a 
deciziilor cu privire la propunerile de candidaturi;  

 - domiciliu – adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa 
principală şi care este înscrisă în actul de identitate; 

 - listă electorală - listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot arondaţi 
unei secţii de votare; 

 - listă de susţinători - listă cuprinzând unele date personale şi semnăturile 
alegătorilor care susţin o anumită propunere de candidatură pentru 
înscrierea acesteia în alegeri;  

 - observator intern – reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale 
legal constituită, cu activitate în domeniul democraţiei şi al apărării 
drepturilor omului, acreditat pentru a observa procesul electoral de către 
autoritatea competentă, potrivit prezentei legi. Respectivul reprezentant 
nu poate fi membru al unui partid politic;   

 - observator internaţional – reprezentant al unei organizaţii sau instituţii
străine acreditat pentru a observa procesul electoral de către Autoritatea 
Electorală; 

 - oficiu electoral – organism electoral constituit, pentru anumite tipuri de 
alegeri, la alte nivele decât cele ale circumscripţiilor electorale, fără a 
avea atribuţia de a constata rezultatele alegerilor la un anumit nivel, însă 
având rolul de a contribui la buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 
din circumscripţia pe teritoriul căreia este constituit; 

 - organism electoral – Autoritatea Electorală, birourile electorale de 
circumscripţie regională, de circumscripţie judeţeană, de circumscripţie 
locală, birourile electorale judeţene, birourile electorale de sector şi 
birourile electorale ale secţiilor de votare; 

 - perioadă electorală - intervalul de timp cuprins între ziua aducerii la 
cunoştinţă publică a datei la care vor avea loc alegerile sau referendumul 
şi data în care rezultatele finale ale acestora sunt aduse la cunoştinţă 
publică, după expirarea tuturor termenelor pentru contestaţii şi răspunsuri 
la acestea;  

 - propunere de candidatură – act de înscriere în competiţia electorală a 
persoanei care doreşte să concureze în alegeri pentru câştigarea unui 
mandat în condiţiile în care este propusă şi susţinută de un concurent 
electoral sau se auto-propune şi este susţinută de un anumit număr de 
alegători, în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

 - referendum - forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare a 
voinţei suverane a poporului român într-o problemă de interes general la 
nivelul societăţii în ansamblu sau la nivelul unor comunităţi locale;  
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 - referendum naţional – referendum organizat la nivelul întregii societăţi, 
pentru consultarea directă a cetăţenilor cu privire la: a) revizuirea 
Constituţiei; b) demiterea Preşedintelui României; c) probleme de interes 
naţional; 

 - referendum local – referendum organizat la nivelul unei unităţi 
administrativ teritoriale, pentru consultarea directă a cetăţenilor asupra 
unor probleme de interes deosebit pentru unitatea respectivă; 

 - reşedinţă - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa 
secundară, alta decât cea de domiciliu şi care este menţionată pe un 
autocolant-tip aplicat pe versoul actului de identitate.; 

 - revocare – retragere, de către instanţa de judecată, a mandatului 
persoanei care ocupă o funcţie publică eligibilă, precum şi retragerea 
mandatului primarului prin referendum local.  

Art. 3. Dreptul cetăţenilor de a alege şi a fi aleşi 
 1) Alegerile în România se desfăşoară cu respectarea caracterului universal,

egal, direct, secret şi liber exprimat al votului. 
 2) Cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, indiferent de rasă,

sex, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, afiliere politică,
origine socială, în condiţiile legii. 

 3) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate beneficiază de aceleaşi 
drepturi privind participarea la alegeri ca orice cetăţean român, conform
dispoziţiilor prezentei legi. 

 4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii
rezidenţi pe teritoriul României de cel puţin şase luni înaintea zilei 
alegerilor, au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei
publice locale; 

 5) Cetăţenii români au dreptul de a alege de la vârsta de 18 ani, dacă
această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv. 

 6) Nu au dreptul de a alege debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie şi
nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătoreacă definitivă, la
pierderea drepturilor electorale. 

Art. 4. Votul alegătorului 
  1) Fiecare alegător are dreptul la un număr de voturi după cum urmează: 
  a) în alegerile locale: un vot pentru alegerea primarului, un vot pentru

alegerea consiliului local, un vot pentru alegerea consiliului judeţean iar, în
cazul locuitorilor Municipiului Bucureşti, un vot pentru alegerea Primarului 
General, un vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului
Bucureşti şi câte un vot pentru alegerea primarului şi a consiliului local al
fiecărui sector;  

  b) în alegerile parlamentare, un vot pentru alegerea Senatului şi un vot 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor; 
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  c) un vot pentru alegerea Preşedintelui României 
  d) un vot pentru alegerea Parlamentului European. 
  2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exprimarea votului în numele

altui alegător este interzisă. 
  3) Votul exprimat în cadrul oricărui tip de alegeri şi în referendum este

secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este
interzis. 

  4) Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ
al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui
alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la
alegeri. 

Art. 5. Ziua alegerilor 
 Orice tip de alegere sau de referendum se desfăşoară într-o singură zi 

care poate fi numai sâmbăta. 
Art. 6. Perioada electorală 
 1) Perioada electorală este intervalul de timp care începe în ziua anunţării

publice a datei alegerilor sau a referendumului şi se încheie la data
publicării rezultatelor oficiale ale acestora în Monitorul Oficial al judeţelor 
pentru alegerile locale, respectiv Monitorul Oficial al României pentru
alegerile parlamentare, pentru alegerile prezidenţiale, pentru alegerile
pentru Parlamentul European şi pentru referendum. 

 2) Anunţarea publică a datei alegerilor sau a referendumului se face cu cel 
puţin 90 de zile înainte de ziua votării prin publicarea în monitorul Oficial al
României a Hotărârii de Guvern privind data alegerilor. 

 3) Campania electorală începe cu 45 de zile înainte de ziua votării şi se
încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării. 

Art. 7. Locul de votare 
 1) Fiecare alegător îşi exprimă dreptul la vot în secţia de votare în a cărei

listă electorală s-a înscris, de pe raza localităţii în care îşi are domiciliul
sau reşedinţa.  

 2) În cazul în care alegătorul lipseşte din localitatea în care îşi are domiciliul 
sau reşedinţa  pentru o perioada de timp care cuprinde şi ziua votării, 
precum şi în cazul în care alegătorul este nedeplasabil din cauză de 
boală sau invaliditate, acesta îşi poate exprima votul prin corespondenţă, 
în  condiţiile prevăzute prin prezenta lege. 

   
   

Titlul II. Dispoziţii comune 
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Capitolul 2. Organismele electorale 
   

Secţiunea 1 – Autoritatea Electorală 
   

Art. 8. Definiţia Autorităţii Electorale 
 1) Autoritatea Electorală, denumită în continuare Autoritatea, este instituţie 

publică autonomă, cu caracter permanent, de interes naţional, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti 

 2) Autoritatea are ca atribuţie principală asigurarea exercitării drepturilor 
electorale, precum şi a bunei desfăşurări a tuturor operaţiunilor 
electorale. 

Art. Numirea membrilor Autorităţii Electorale 
 1) Autoritatea Electorală este alcătuită din 5 membri, absolvenţi ai unei 

instituţii de învăţământ superior cu experienţă în domeniul juridic, 
economic, al ştiinţelor politice sau administrative. 

 2) Membrii Autorităţii trebuie să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, 
în vârstă de minimum 25 de ani, care au onorabilitatea, pregătirea şi 
experienţa profesională necesare pentru a ocupa această funcţie. 

 3) Nu pot fi membri ai Autorităţii cetăţenii români care: 
 a) sunt sau au fost în ultimii patru ani membri ai unui partid politic sau ai 

unei alte organizaţii care participă la alegeri, sunt membri ai unei 
organizaţii care sprijină un partid politic; 

 b) desfăşoară orice alte activităţi cu caracter politic; 
 c) sunt soţ sau rudă până la gradul al patrulea cu Preşedintele României, 

cu preşedinţii Camerei Deputaţilor şi al Senatului, cu membrii Guvernului 
sau cu preşedinţii partidelor politice. 

 d) au cazier judiciar.      
 4) Membrii Autorităţii sunt numiţi pentru o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea 

ca mandatul lor să fie reînnoit, o singură dată, după cum urmează: 
2 de către Senat; 
2 de către Camera Deputaţilor; 
1 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 5) Desemnarea celor doi membri de către Senat şi a celor doi membri de 
către Camera Deputaţilor se face prin votul membrilor fiecăreia dintre 
Camere care aleg între candidaţii propuşi de grupurile parlamentare, cu 
respectarea următoarelor reguli:  

  a) fiecare membru al fiecărei Camere are dreptul la un singur vot; 
 

9. 

 b) în fiecare dintre cele două Camere, sunt declaraţi aleşi primii doi 
candidaţi, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, cu condiţia ca 
numărul de voturi primite de fiecare dintre ei să reprezinte cel puţin 40% 
din numărul de membri ai Camerei respective care participă la vot;  
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  c) dacă în urma votării nu există doi candidaţi care îndeplinesc condiţia 
de la punctul b) se organizează scrutinuri succesive, cu eliminarea 
ultimului clasat în urma fiecărui scrutin, până când condiţia respectivă 
ajunge să fie îndeplinită sau până când rămân în competiţie trei 
candidaţi, între care primii doi în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi obţinute sunt declaraţi aleşi. 

 6) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnează 
un membru al Autorităţii Electorale, în şedinţă publică, prin votul secret al 
membrilor acestuia, pe baza propunerilor avansate de Preşedintele şi de 
vicepreşedinţii Curţii.  

 7) Membrii Autorităţii îşi aleg un Preşedinte, în termen de 3 zile de la 
investire sau de la înlocuirea Preşedintelui în exerciţiu. În momentul 
alegerii Preşedintelui Autorităţii, ceilalţi patru membri devin vicepreşedinţii 
Autorităţii. 

Art. 10. Statutul membrilor Autorităţii Electorale 
  Membrii Autorităţii Electorale nu au dreptul de a participa la activităţi 

politice, nu pot face declaraţii în favoarea sau defavoarea candidaţilor, 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau 
organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri, nu pot 
contribui în nici un fel la activităţile din campania electorală, cu excepţia 
exercitării atribuţiilor prevăzute de prezentul cod.  

Art. 11. Încetarea calităţii de membru al Autorităţii Electorale 
 1) Calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale încetează în caz 

de:  
- expirare a mandatului;  
- demisie;  
- revocare;  
- imposibilitate a exercitării atribuţiilor;  
- deces.  

 2) În cazul nerespectării condiţiilor menţionate la art.10, precum şi în 
cazul comiterii unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, 
membrii Autorităţii Electorale pot fi revocaţi. 

 3) Decizia de revocare poate fi luată numai de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, la propunerea instituţiilor care au desemnat 
persoanele respective în componenţa Autorităţii sau la propunerea 
membrilor Autorităţii. 

 4) În cazul în care unul din cele cinci posturi în Autoritatea Electorală 
rămâne vacant, instituţia care l-a desemnat pe membrul Autorităţii care a 
ocupat postul respectiv numeşte un nou membru, în termen de cel mult 
14 zile. În perioada campaniei electorale, termenul se reduce la şapte 
zile. 
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 5) În cazul în care Senatul sau Camera Deputaţilor trebuie să numească un 
nou membru pentru postul rămas vacant, se declară ales candidatul 
propus de acelaşi grup parlamentar sau aceleaşi grupuri parlamentare 
care l-a propus, respectiv l-au propus, pe membrul Autorităţii care a 
ocupat postul respectiv, dacă numărul de voturi exprimate în Camera 
care realizează desemnarea reprezintă cel puţin 40% din numărul 
membrilor Camerei respective care participă la vot.  

 6) Dacă grupul parlamentar sau grupurile parlamentare prevăzute la 
aliniatul 5) se află în situaţia de a nu mai putea propune un nou candidat 
sau dacă numărul de voturi obţinut de candidatul propus reprezintă mai 
puţin de 40% din numărul membrilor Camerei care participă la vot, 
desemnarea se face cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor 
Camerei care participă la vot, dintre candidaţii propuşi de grupurile 
parlamentare. 

Art. Completarea componenţei Autorităţii Electorale în perioadele electorale
 1) În perioada electorală, componenţa Autorităţii se completează, la cei 

cinci membri ai Autorităţii adăugându-se: 
a) un colegiu judecătoresc format din cinci membri, desemnaţi prin 
tragere la sorţi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
b) reprezentanţii partidelor politice şi organizaţiilor  minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri, în număr de nouă, desemnaţi câte unul de la 
fiecare partid politic şi organizaţie aparţinând unei minorităţi naţionale în 
ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute la cele mai 
recente alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor. În situaţiile în care  
numărul de mandate este acelaşi pentru două sau mai multe partide 
politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, se ia în 
considerare numărul de voturi obţinut la nivel naţional. 

 2) Desemnarea celor 5 judecători se face în şedinţă publică, în termen de 5 
zile de la începerea perioadei electorale, prin tragere la sorti, de către 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre toţi judecătorii în 
exerciţiu ai respectivei instanţe. Rezultatul tragerii la sorţi se 
consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de 
consultantul şef al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care constituie actul 
de învestire. Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publica prin presă, de 
către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 48 de 
ore înainte. 

 

12. 

3) Colegiul judecătoresc şi reprezentanţii partidelor politice şi ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale îşi încetează activitatea în cadrul 
Autorităţii Electorale în momentul publicării în Monitorul Oficial al 
României a rezultatului alegerilor sau al referendumului, potrivit 
prevederilor prezentei legi. 

Art. 13. Structura Autorităţii Electorale 
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 1) Autoritatea Electorală se organizează pe următoarele compartimente: 
legislativ şi control administrativ, resurse şi logistică, educaţie şi 
publicitate, controlul privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. Fiecare dintre aceste compartimente se află în subordinea 
unui vicepreşedinte al Autorităţii. 

 2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Electorală are în 
subordine o structură executivă condusă de un Director General numit de 
către Autoritate. 

 3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie un birou teritorial al 
Autorităţii, condus de către un director şi doi directori adjuncţi numiţi de 
către Autoritate. 

 4) Autoritatea Electorală îşi elaborează şi aprobă propriul regulament de 
organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile şi organigrama structurii 
executive, în limita a 20 de posturi la nivel central, şi a 420 de posturi în 
teritoriu, câte 10 pentru birou teritorial.  

 5) Funcţiile corespunzătoare acestor posturi sunt salarizate potrivit anexei 
nr. V la Legea 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere se stabilesc pe baza 
procentelor din salariul de bază prevăzute în anexa nr. IX/1 la Legea 
nr.154/1998. 

Art. 14. Atribuţiile Autorităţii Electorale 
 1) În intervalul dintre două perioade electorale corespunzând unor alegeri 

generale, Autoritatea Electorală exercită următoarele atribuţii: 
 a) păstreaza şi actualizează registrul electoral şi listele electorale; 
  b) în colaborare cu administraţia publică locală, pregăteşte organizarea 

alegerilor sub aspect logistic, prin identificarea posibilelor locaţii ale 
secţiilor de votare, a amenajărilor necesare şi a fondurilor aferente, 
precum şi prin stabilirea sistemului de protecţie; 

  c) organizează sistemul de vot prin corespondenţă; 
  d) întocmeşte şi actualizează o listă de persoane dintre care pot fi 

selectaţi preşedinţii şi vicepreşedinţii birourilor electorale, precum şi, 
după caz, alţi membri ai acestor birouri; 

  e) delimitează colegiile uninominale; 
  f) soluţionează problemele ce se ridică în aplicarea dispoziţiilor 

prezentei legi, precum şi altor dispoziţii legale referitoare la organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor; 

  g) adoptă reglementări unitare privind execuţia, procurarea şi utilizarea 
urnelor, a buletinelor de vot şi a ştampilelor; 
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  h) elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului 
electoral, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, 
partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate; 

  i) publică, în maximum trei luni de la încheierea, după caz, a alegerilor  
predenţiale, europene sau al alegerilor generale parlamentare sau locale, 
Cartea Albă, care va cuprinde o analiză a alegerilor, vizând participarea 
la scrutin, modul de desfăşurare a alegerilor, abaterile constatate şi 
rezultatul alegerilor; 

  j) elaborează programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra 
sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei 
electorale, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, 
partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate; 

  k) elaborează programe şi adoptă reglementări unitare privind modul de 
exercitare a dreptului la vot de către persoanele neştiutoare de carte şi 
cele cu handicap; 

  l) supraveghează şi decide actualizarea listelor electorale permanente; 
  m) elaborează anual proiectul bugetului propriu, care va fi aprobat de 

către Parlament; 
  n) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat în cadrul 

Institutului Naţional de Statistică şi Economie, în vederea participării la 
centralizarea şi prelucrarea datelor alegerilor; 

  o) organizează şi asigură sistemul informaţional la nivel naţional, în 
vederea stabilirii rezultatelor alegerilor; 

  p) prezintă anual rapoarte Parlamentului cu privire la activitatea sa şi, la 
cerere expresă, Guvernului şi Preşedintelui României; 

  q) prezintă Parlamentului, spre aprobare, bugetul perioadei electorale, 
care va cuprinde şi subvenţiile destinate campaniei electorale a partidelor 
politice şi a alianţelor politice;  

  r) elaborează rapoarte privind finanţarea partidelor politice, alianţelor 
politice, ale organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri 
conform legii, precum şi a candidaţilor independenţi, atât în perioadele 
electorale, cât şi în perioadele dintre alegeri; 

  s) organizează şi menţine sistemul informaţional prin care orice cetăţean 
poate obţine date cu privire la fondurile primite de către orice partid 
politic, alianţă politică, organizaţie a minorităţii naţionale care participă la 
alegeri conform legii, candidat independent, precum şi cu privire la 
donaţiile pe care le face orice persoană fizică sau juridică pentru orice 
partid politic, alianţă politică, organizaţie a minorităţii naţionale care 
participă la alegeri conform legii, candidat independent; 
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 t) informează alegătorii dintr-un colegiu uninominal sau circumscripţie 
electorală despre schimbarea apartenenţei politice a unei persoane alese 
la nivelul colegiului uninominal, respectiv al circumscripţiei electorale, în 
timpul mandatului.  

 
 u) stabileşte modul de arhivare, termenul şi locaţiile documentelor 

utilizate în procesul electoral precum: buletinele de vot, procese verbale, 
contestaţii şi orice alete documente folosite întimpul procesului electoral. 

 2) În perioada electorală, Autoritatea Electorală exercită următoarele 
atribuţii: 

 
a) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor 
legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării; asigură interpretarea 
uniformă a prevederilor legale; 

 

 b) urmăreşte modul în care se desfăşoară activitatea electorală pe 
parcursul perioadei electorale, adoptă măsuri de prevenire a încălcării 
dispoziţiilor legale şi sesizează autorităţile competente în cazul în care 
constată săvârşirea unor infracţiuni. Sancţiunile aplicate pot fi contestate 
la judecătorie în termen de 24 de ore, instanţa urmând să soluţioneze 
contestaţia în acelaşi termen; 

 

 c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile 
cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea birourilor 
electorale de circumscripţie, a birourilor electorale judeţene, precum şi a 
birourilor electorale de circumscripţie locală; 

 

 d) primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt 
date în competenţa birourilor electorale de circumscripţie, a birourilor 
electorale judeţene sau a instanţelor judecătoreşti; 

 

 e) primeşte procesele-verbale întocmite, după caz, de birourile 
electorale de circumscripţie sau de birourile electorale judeţene, 
totalizează rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, alianţe politice, 
alianţe electorale, organizaţii ale minorităţilor naţionale şi candidaţi 
independenţi, separat, şi le publică în Monitorul Oficial al României şi în 
presă; 
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 f) soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală putând dispune 
anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală sau, după caz, într-un 
colegiu uninominal, în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatului 
alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea 
mandatelor în circumscripţia electorală respectivă sau în colegiul 
uninominal respectiv. În astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului în 
termen de cel mult două săptămâni. Noile alegeri au loc în aceleaşi 
condiţii, folosindu-se aceleaşi liste electorale şi aceleaşi candidaturi, cu 
excepţia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea participării în 
alegeri a unor candidaţi în sarcina cărora s-a reţinut comiterea fraudei 
care a determinat anularea alegerilor. Cererea de anulare a alegerilor 
dintr-o circumscripţie electorală sau un colegiu uninominal se poate face 
numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale 
sau candidaţii independenţi care au participat la alegeri sau de către 
biroul electoral de circumscripţie, în termen de 72 de ore de la încheierea 
votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie motivată şi însoţită de 
dovezile pe care se întemeiază. Soluţionarea cererii de către Autoritatea 
Electorală se face pană la data publicării rezultatului alegerilor în 
Monitorul Oficial al României; 

 

 g) primeşte şi validează conturile de campanie electorală ale 
candidaţilor, partidelor politice, alianţelor politice şi organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, atât pentru alegerile 
generale cât şi pentru cele parţiale, şi le avizează. Avizul Autorităţii 
Electorale asupra îndeplinirii condiţiilor financiare este obligatoriu pentru  
validarea rezultatelor alegerilor. 

 

 h) soluţionează contestaţiile privitoare la încălcarea dispoziţiilor 
referitoare la finanţarea partidelor politice, alianţelor politice sau 
candidaţilor independenţi, dispunând, dacă este cazul, anularea voturilor 
şi mandatelor acordate celor cărora le este imputabilă aceasta faptă. În 
astfel de cazuri, Autoritatea Electorală dispune restabilirea rezultatului 
alegerilor, în condiţiile prezentei legi; 

  i) acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe,  
observatorii străini, precum şi delegaţii mass-media străini; 

  j) coordonează activitatea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul 
electoral; 

  k) instruieşte membrii birourilor electorale la toate nivelele; 
  l) gestionează bugetul perioadei electorale; 

  m) soluţionează problemele ce se ridică în aplicarea legislaţiei 
electoraleş 

 

 n) în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Autoritatea Electorală emite 
hotărâri care se aduc la cunoştinţă în şedinţa publică şi prin orice mijloc 
de publicitate. Hotărârile Autorităţii sunt obligatorii pentru toate birourile 
electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în 
materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţa publică. 
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Secţiunea II - Circumscripţiile electorale şi birourile electorale de circumscripţie 

    
Art. 15. Constituirea circumscripţiilor electorale şi a colegiilor uninominale

pentru alegerile locale, pentru alegerile parlamentare şi pentru alegerile
europene 

 

 1) Pentru organizarea alegerilor, în funcţie de tipul acestora, se constituie 
circumscripţii electorale regionale la nivelul celor opt regiuni de 
dezvoltare, circumscripţii electorale judeţene la nivelul judeţelor, precum 
şi circumscripţii electorale locale la nivelul fiecărui municipiu, oraş şi al 
fiecărei comune. Circumscripţiile electorale regionale se constituie la 
nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, în conformitate cu 
anexa 1. 

 
 2) În cadrul fiecărei circumscripţii electorale, se constituie colegii 

uninominale, în funcţie de specificul fiecărui tip de alegere, în 
conformitate cu prevederile prezentului Cod. 

Art. 16. Birourile electorale 

 

 Pentru organizarea alegerilor, în funcţie de tipul acestora, şi pentru 
organizarea referendumului, se pot constitui birouri electorale de 
circumscripţie regională, birouri electorale de circumscripţie judeţeană, 
birouri electorale de circumscripţie locală, birouri electorale ale secţiilor 
de votare, precum şi oficii electorale judeţene, respectiv oficii electorale 
de sector, în cazul municipiului Bucureşti.  

Art. 17. Constituirea birourilor electorale de circumscripţie 
 1) La nivelul fiecăreia dintre circumscripţiile electorale, se constituie un birou 

electoral de circumscripţie, format din 3 judecători şi din cel mult zece 
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale 
şi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform 
legii, în circumscripţia electorală respectivă.  

 2) Birourile electorale de circumscripţie pot fi, după caz, birouri electorale de 
circumscripţie regională, birouri electorale de circumscripţie judeţeană, 
birouri electorale de circumscripţie locală. 

 3) În cazul birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, din componenţa 
acestora face parte şi directorul biroului teritorial al Autorităţii Electorale, 
iar numărul de reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri este de nouă. 

  4) Desemnarea celor 3 judecători se face în şedinţă publică, în termen de 5 
zile de la începerea perioadei electorale, de către preşedintele 
tribunalului judeţean din judeţul în care îşi are sediul biroul electoral de 
circumscripţie electorală sau de către preşedintele Tribunalului 
Municipiului Bucureşti, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu 
ai tribunalului respectiv. Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin 
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presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 48 de ore înainte. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat 
de preşedinte, ce constituie actul de învestire. În termen de 24 de ore de 
la desemnare, judecătorii, prin vot secret, aleg preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie. Biroul astfel constituit îndeplineşte toate 
atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu 
reprezentanţii partidelor politice, ai  alianţelor politice şi cei ai 
organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri. 

  5) În termen de două zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, 
partidele politice, alianţele politice, organizaţiile minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri conform legii vor comunica, în scris, birourilor 
electorale de circumscripţie, numele şi prenumele reprezentanţilor lor în 
birourile electorale de circumscripţie. Comunicările transmise după acest 
termen nu se mai iau în considerare.  

  6) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi ai 
organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii 
în biroul electoral de circumscripţie se face în următoarea ordine: 
partidele poltice şi organizaţiile minorităţilor naţionale reprezentate în 
parlament prin grup parlamentar propriu şi alianţele politice în care intră 
cel puţin un partid politic cu grup parlamentar propriu, câte un 
reprezentant, restul locurilor completându-se cu reprezentanţi ai 
partidelor politice, alianţelor politice şi ai organizaţiilor minorităţilor 
naţionale care participă în alegeri în ordinea  descrescătoare a numărului 
de colegii uninominale de pe raza teritorială a circumscripţiei electorale 
respective în care acestea au depus candidaţi, respectiv în ordinea 
descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi pe lista de candidaţi 
pentru circumscripţia respectivă, în cazul alegerilor pentru consiliile locale 
organizate prin scrutin de listă. 

  7) În cazul în care pentru restul locurilor care trebuie completate conform 
alineatului 4), cei care participă în alegeri au propus candidaturi pentru 
acelaşi număr de colegii, respectiv acelaşi număr de candidaţi pe lista 
propusă, în cazul alegerilor pentru consiliile locale organizate prin scrutin 
de listă., desemnarea reprezentanţilor se va face prin tragere la sorţi, de 
către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în prezenţa 
delegaţiilor partidelor politice, alianţelor politice în cauză. 

  8) Un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii nu poate 
avea mai mult de 3 reprezentanţi în biroul electoral de circumscripţie. 

Art. 18. Atribuţiile birourilor electorale de circumscripţie  
  Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii: 
   a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în 

circumscripţia electorală în care funcţionează; 
   b) supraveghează la organizarea, din timp, a secţiilor de votare, în cazul 

în care nu există alte birouri electorale de circumscripţie organizate la 
nivele inferioare; 
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   b) înregistrează candidaturile depuse la nivelul circumscripţiei şi constata 
rămânerea definitivă a acestora; 

   c) în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, 
comunică birourilor electorale de circumscripţie constituite la nivel 
inferioare, pe raza circumscripţiei, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale cu reprezentare 
în Parlament prin grup parlamentar propriu, celelalte partide politice, 
alianţe politice şi organizaţii ale minorităţilor naţionale care au depus 
candidaţi la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, cât 
şi numărul de candidaturi depuse de acestea; 

   d) fac publicaţiile şi afişările prevăzute de lege cu privire la candidaturi; 
   e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile 

cu privire la operaţiunile birourilor electorale constituite la nivele 
inferioare, pe raza circumscripţiei electorale în care funcţionează; 

   f) distribuie birourilor electorale constituite la nivele inferioare buletinele 
de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "Votat"; 

   g) totalizează rezultatul alegerilor în circumscripţia în care funcţionează, 
în baza proceselor verbale primite de la birourile electorale constituite la 
nivele inferioare; 

   h) stabilesc numărul de mandate ce revine, la nivelul circumscripţiei, 
fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a unei 
minorităţi naţionale, candidat independent care participă în alegeri în 
condiţiile legii; 

   i) eliberează, după caz, candidaţilor declaraţi aleşi la nivelul 
circumscripţiei, certificatul doveditor al alegerii; 

   j) înaintează biroului electoral constituit la nivel superior, procesele-
verbale cuprinzând rezultatul alegerilor din colegiile uninominale ce 
compun circumscripţia electorală în care funcţionează şi rezultatul 
alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale în care funcţionează, 
precum şi întâmpinările, contestaţiile şi procesele verbale primite de la 
birourile electorale judeţene; 

   k) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii. 
    

Secţiunea III – Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare 
    

Art. 19. Organizarea secţiilor de votare 
 1) Secţiile de votare se organizează în localităţi, după cum urmează: 
  a) în localităţile cu populaţie de peste 2.000 locuitori, câte o secţie de 

votare la 1.000-2.000 locuitori; 
  b) în comunele cu populaţie sub 2.000 locuitori, o singura secţie de 

votare. 
  2) Se pot organiza secţii de votare şi în satele sau grupele de sate cu 



 16

populaţie până la 1.000 locuitori, situate la o distanţă mai mare de 5 km 
fata de sediul secţiei de votare din reşedinţa comunei. 

  3) În cazul în care teritoriul unei localităţi se împarte în două sau mai multe 
colegii uninominale, secţiile de votare se organizează de aşa natură încât 
să existe cel puţin o secţie de votarepe teritoriul fiecărui colegiu. 

  4) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte de consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor. 

  5) Numerotarea secţiilor de votare se stabileşte, în cazul alegerilor locale, la 
nivelul fiecărei localităţi, iar în cazul alegerilor parlamentare şi 
prezidenţiale, la nivelul fiecărui judeţ.  

  6) Numerotarea secţiilor de votare pentru alegerile parlamentare şi 
prezidenţiale se face începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi 
continuând cu cele din municipii, celelalte oraşe şi apoi din comune în 
ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-
teritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor 
subdiviziuni, prevăzută de lege. 

  7) Prefecţii sunt obligaţi ca, în termen de 10 zile de la începerea perioadei 
electorale, să facă numerotarea tuturor secţiilor de votare şi să aducă la 
cunoştinţa publică această numerotare, precum şi delimitarea fiecărei 
secţii de votare, indicând şi locul unde va avea loc votarea. 

  8) Primarii şi secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor vor asigura 
toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar pentru îndeplinirea, de către 
prefecţi, a obligaţiilor prevăzute la alin. (6). 

Art. 20. Constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare 
 1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un 

preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistraţi sau 
jurişti, precum şi din şapte membri. 

  2) Desemnarea juriştilor se face în şedinţă publică, în termen de 60 zile de 
la începerea perioadei electorale, de către preşedintele tribunalului, prin 
tragere la sorţi, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în 
Municipiul Bucureşti. Lista magistraţilor care vor participa la tragerea la 
sorţi se întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a altor 
jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului. Listele vor 
cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar, 
acestea fiind rezervă, la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru 
înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea în liste, în vederea 
tragerii la sorţi, se va face avându-se în vedere necesitatea ca locuinţele 
persoanelor în cauză să fie în localitatea în care îşi are sediul biroul 
electoral al secţiei de votare sau cât mai aproape de aceasta. 

  3) În lista prevăzută la alineatul precedent vor fi trecuţi numai jurişti care nu 
fac parte din nici un partid politic şi din nici o organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu sunt rude până la 
gradul patru cu nici unul dintre candidaţi. 
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  4) În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista va fi completată, la 
propunerea prefectului, cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, 
care nu fac parte din nici un partid politic şi din nici o organizaţie 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi care nu sunt 
rude până la gradul patru cu unul din candidaţi. 

  5) Lista propusă de prefect va cuprinde un număr de persoane mai mare cu 
10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui 
tribunalului. Lista va conţine: prenumele, numele, adresele, telefoanele şi 
semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse. Lista va fi însoţită de 
declaraţii pe proprie răspundere ale persoanelor propuse privind 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alineatul precedent. 

  6) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea tragerii la sorţi, se va face 
avându-se în vedere necesitatea ca locuinţele acestor persoane să fie 
sitaute în apropierea sediului biroului electoral al secţiei de votare. 
Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat 
de preşedintele tribunalului judeţean. Procesul-verbal constituie actul de 
investitură. 

  7) Preşedintele tribunalului va desemna pe preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare şi pe locţiitorul acestuia. 

  8) Biroul electoral al secţiei de votare, constituit potrivit alineatelor 
precedente, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, 
urmând a fi completat cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri. 

  9) În termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor birourilor secţiilor 
de votare,  partidele politice şi alianţele politice şi după caz şi a alianţelor 
electorale şi organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă în alegeri,  
vor comunica în scris preşedintelui secţiei de votare numele 
reprezentanţilor lor în biroul electoral al secţiei de votare. 

  10) Completarea biroului electoral al secţiei de votare şi încheierea 
procesului verbal se face în 24 de ore de la primirea, din partea biroului 
electoral judeţean, a numărului colegii uninominale în care fiecare partid 
politic, fiecare alianţă politică, organizaţie aparţinând minorităţilor 
naţionale a propus candidaţi, respectiv a numărului de candidaţi propuşi, 
în cazul alegerilor locale organizate în localităţi cu o populaţie mai mică 
de 20.000 locuitori,  în prezenţa delegaţilor desemnaţi de partidele 
politice şi alianţele politice sau după caz şi a alianţelor electorale şi a 
organizaţiilor minorităţilor naţionale. 

  11) Reprezentanţii în birourile electorale ale secţiilor de votare ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau ai organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii nu pot primi 
alte acreditări decât cele prevăzute de prezenta lege. 

Art. 21. Atribuţiile birourilor electorale ale secţiilor de votare 
  Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: 
   a) primesc de la Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
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prin intermediul primarilor în termen de 24 de ore de la constituirea 
Biroului electoral al secţiei de votare 2 copii ale listelor electorale 
permanente, una dintre copii afisând-o într-un loc vizibil pentru a putea fi 
consultată de alegători; 

   b) primeşte, cu 48 de ore înainte de ziua votării, de la Serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor prin intermediul primarilor, cărţile de 
alegător neridicate de către alegătorii ce figurează în listele electorale 
permanente. Cărţile de alegător se primesc pe bază de proces verbal 
cuprinzând numărul acestora, cât şi numele, prenumele şi domiciliul 
titularilor. Cărţile de alegător care nu au fost distribuite alegătorilor de 
către preşedintele secţiei de votare se returnează în aceleaşi condiţii 
Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de unde au fost 
ridicate; 

   c) primesc de la biroul electoral de circumscripţie locală în cazul 
alegerilor locale, respectiv de la birourile electorale de circumscripţie 
judeţeană, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale buletinele de 
vot pentru alegătorii ce urmează să voteze la secţia de votare, ştampila 
de control şi ştampilele cu menţiunea "Votat", formularele de procese 
verbale şi alte materiale necesare votării, cât şi două buletine de vot 
anulate,  de către preşedintele Biroului electoral de circumscripţie locală 
sau după caz judeţeană, pe care la va afişa într-un loc vizibil, în ziua 
premergătoare alegerilor; 

   d) conduc operaţiunile de votare, iau toate masurile de ordine în localul 
secţiei de votare şi în jurul acestuia; 

   e) număra voturile şi consemnează rezultatele votării; 
   f) rezolvă întimpinările referitoare la propria lor activitate; 
   g) înaintează birourilor electorale de circumscripţie locală, în cazul 

alegerilor locale, respectiv birourilor electorale de circumscripţie 
judeţeană, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, procesele-
verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele 
contestate împreună cu contestaţiile depuse şi materialele la care 
acestea se referă; 

   h) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a cărei raza teritoriala îşi au 
sediul, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele 
anulate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării; 

   i) eliberează fiecărui reprezentant ai partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor minorităţilor naţionale din 
componenţa biroului câte o copie după fiecare proces verbal, certificată 
de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare; 

   j) la cererea observatorilor organizaţiilor nonguvernamentale cât şi a 
reprezentanţilor presei acreditaţi pe lângă respectivele secţii de votare 
preşedintele secţiei de votare eliberează câte o copie a fiecărui proces 
verbal care consemnează rezultatul alegerilor în secţia respectivă. 
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Secţiunea IV – Contestarea modului de formare a birourilor electorale 
    

Art. 22. Autorii contestaţiilor şi modul de soluţionare a contestaţiilor 
 1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii, precum şi 
candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa 
birourilor electorale, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de 
constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri. 

  2) Contestaţiile se soluţionează de către organismul electoral constituit la 
nivelul imediat superior celui la care funcţionează biroul la care se referă 
contestaţia sau de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul în 
care contestaţia se referă la Autoritatea Electorală, în termen de cel mult 
2 zile de la înregistrare. Hotărârea dată este definitivă. 

    
Capitolul 3.  Registrul electoral, listele electorale şi cărţile de alegător 
    

Secţiunea 1 – Registrul electoral  
    

Art. 23. Definitia şi structura registrului electoral 
  1) Registrul electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt 

înscrişi toţi cetăţenii români care au implinit vârsta de 18 ani şi care nu 
optează pentru renunţarea la dreptul de a vota la alegeri şi la 
referendum. 

  2) Cetăţenii înscrişi în registrul electoral devin alegători. 
  3) Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune. 
  4) Autoritatea Electorală întocmeşte, păstrează şi actualizează în 

permanenţă, până la data de 31 martie a fiecărui an, registrul electoral. 
La nivelul fiecărui judeţ, registrul electoral cuprinzându-i pe alegătorii cu 
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriului judeţului este păstrat şi actualizat 
de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale din judeţul respective. 

  5) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 
Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei şi Internelor pune la 
dispoziţia Autorităţii Electorale datele şi informaţiile necesare întocmirii şi 
actualizării registrului electoral. 

  6) Datele care se înscriu în registrul electoral pentru fiecare alegător sunt 
următoarele: 

   - data naşterii 
   - codul numeric personal 
   - adresa de domiciliu 
   - adresa de reşedinţă 
   - seria şi numărul cărţii de alegător 
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  7) Odată înscris în registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegătorul 
poate să adreseze Autorităţii Electorale o cerere pentru înscrierea sa cu 
adresa de reşedinţă. 

  8) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi 
cetăţenii români cu domiciliul în ţară aflaţi temporar în străinătate, la 
cererea lor, se înscriu în registrul electoral cu datele corespunzatoare 
ultime adrese de domiciliu sau de resedinta. 

Art. 24. Radierea din registrul electoral şi re-inscrierea în registrul electoral 
  1) Alegătorul care nu participă la două scrutinuri generale consecutive este 

radiat din registrul electoral, pierzând, astfel, calitatea de alegător. 
  2) Persoanele decedate se radiază din lista electorală permanentă, la 

sesizarea Serviciului public comunitar de evidenta a populatiei, în termen 
de 24 de ore.  

  3) Persoanele care şi-au pierdut cetăţenia româna se radiază din registrul 
electoral, pe baza comunicării Ministerului Justiţiei, în termen de 24 de 
ore de la primirea acesteia.   

  4) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiază din registrul 
electoral, la sesizarea Serviciului public comunitar de evidenta a 
populatiei, în termen de 24 de ore.  

  5) Cetăţeanul care a pierdut calitatea de alegător fiind radiat din registrul 
electoral poate adresa o cerere de re-înscriere în registrul electoral către 
biroul teritorial al Autorităţii Electorale din judeţul pe teritoriul căruia se 
află adresa de domiciliu sau adresa de reşedinţă cu care cetăţeanul 
doreşte să fie înscris în registru. 

Art. 25. Accesul la datele şi informaţiile din registrul electoral şi contestarea 
acestora 

  1) Datele şi informaţiile conţinute în registrul electoral sunt destinate 
exclusiv proceselor electorale. 

  2) Orice persoană înscrisă în registrul electoral poate solicita informaţii 
despre datele care o privesc şi care sunt conţinute în acesta. 

  3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori 
din registrul electoral se fac la biroul electoral al Autoritatii Electorale, 
acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la 
înregistrare. 

  4) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se soluţionează, în cel mult 3 zile 
de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei raza teritoriala 
domiciliază alegătorul. 

    
Sectiunea II – Listele electorale 
    
Art. 26. Listele electorale  

  Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot înscrişi în registrul 
electoral. Ele sunt permanente sau suplimentare. 

Art. 27. Listele electorale permanente 
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  1) Listele electorale permanente se întocmesc de către primarul localităţii, 
pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în registrul electoral şi 
comunicate primarului de către biroul teritorial al Autoritătii Electorale 
care funcţionează la nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află 
localitatea. 

  2) Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi şi cuprind pe toţi 
cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au 
fost întocmite. 

  3) Listele electorale permanente se întocmesc la comune, pe sate şi, după 
caz, străzi, iar la oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale 
ale municipiilor, pe străzi şi, după caz, blocuri. 

  4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în ordinea numărului 
imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele şi prenumele, domiciliul 
acestora, codul numeric personal, numărul cărţii de alegător, numărul 
circumscripţiei electorale pentru fiecare tip de scrutin, sau după caz al 
colegiului uninominal şi numărul secţiei de votare. 

  5) Listele electorale permanente se întocmesc în trei exemplare oficiale, se 
semnează de primar şi de secretarul consiliului local şi se păstrează în 
trei registre speciale cu file detaşabile, din care unul de secretarul 
consiliului local, unul de judecătoria în a cărei raza teritoriala se afla 
localitatea pentru care au fost întocmite şi unul de Autoritatea Electorală.    

  6) Listele electorale se întocmesc şi se fac publice până cel târziu cu 45 de 
zile înaintea zilei alegerilor. 

  7) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. 
Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori 
din liste se fac la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se pronunţe, 
prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare. 

  8) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se soluţionează, în cel mult 3 zile 
de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială 
domiciliază alegătorul. 

  9) Primarul este obligat să comunice judecătoriei şi Autorităţii Electorale 
orice modificare în listele electorale. 

  10) Două copii al exemplarului oficial al listei electorale permanente păstrat 
de secretarul Consiliului local, conform art.47 alin.(5), vor fi înaintate 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, prin grija primarului, în termen 
de 24 de ore de la constituirea acestora. 

  11) Modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale 
permanente se comunică judecătoriei şi biroului electoral al secţiei de 
votare în termen de 24 de ore. 

Art. 28. Listele electorale suplimentare 
  1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de 

prezenta lege şi vor cuprinde elementele prevăzute la art.27 alin.4). 
Listele se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
unde au fost întocmite. 
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  2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de către preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare,  persoanele care se prezintă la vot 
şi fac dovada că domiciliază în circumscripţia electorală respectivă, însă 
au fost omise din listă. Persoanele respective pot vota numai în baza 
actului de identitate şi a cărţii de alegător. 

  3) Întâmpinările formulate cu privire la listele suplimentare  se soluţionează 
de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, prin votul 
acestora. 

    
Secţiunea III – Cărţile de alegător 

    
Art. 29. Întocmirea, eliberarea şi folosirea cărţii de alegător 

  1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri şi la referendum se face numai pe 
baza actului de identitate şi a cărţii de alegător, eliberată în condiţiile 
prezentei legi. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot vota şi fără carte 
de alegător. 

  2) Modelul cărţii de alegător este prevăzut în anexa nr. 2. 
  3) Cartea de alegător se întocmeşte de către Serviciile publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor 
  4) Eliberarea cărţii de alegător se face pe baza actului de identitate, numai 

către titular şi sub semnătura acestuia, de către Serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

  5) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor vor îndeplini 
obligaţiile ce le revin conform alin. 3) şi 4), în colaborare permanentă cu 
Autoritatea Electorală. 

  6) Eliberarea cărţii de alegător neridicate poate fi efectuată numai către 
titular şi sub semnătura acestuia şi de către biroul electoral al secţiei de 
votare în ziua votării, alegătorilor care, până în acea zi, nu şi-au ridicat 
cartea de alegător de la Serviciul public comunitar, în baza actului de 
identitate. 

  7) Domiciliul se dovedeşte numai cu actul de identitate.  
  8) Un alegător nu poate primi decât o singură carte de alegător. 
  9) Întâmpinările şi contestaţiile privind întocmirea sau eliberarea cărţilor de 

alegător se fac către Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, cu respectarea prevederilor art. 35, alin. 7) şi 8), care se 
aplică în mod corespunzător. 

  10) Cărţile de alegător sunt permanente şi valabile pentru toate tipurile de 
alegeri şi pentru referendum, potrivit numărului de scrutine prevăzut în 
cuprinsul lor, şi se eliberează alegătorilor înscrişi în registrul electoral. 

  11) Cartea de alegător se păstrează şi se foloseşte numai de către titular. 
  12) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de alegător, indiferent de motiv, se 

poate elibera un duplicat de către Serviciul public comunitar de evidenţă 
a persoanelor. 
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  13) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului şi pe răspunderea 
acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept. 

  14) Cartea de alegător a persoanei care este radiată din registrul electoral 
este nulă de drept. Autoritatea Electorală va asigura informarea Serviciile 
publice comunitare, a primarilor şi a birourilor electorale ale secţiilor de 
votare asupra numelor cetaţenilor ale căror cărţi de alegător devin nule 
de drept. 

    
Capitolul 4. Candidaturile 

    
Art. 30. Propunerile de candidaţi 
  1) Propunerile de candidaţi se depun la birourile electorale de circumscripţie 

care funcţionează la nivelul la care sunt aleşi candidaţii respectivi, cel 
mai târziu cu 45 de zile înainte de data alegerilor. 

  2) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală, organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale, candidat 
independent, trebuie sa facă dovada constituirii unui depozit, în contul 
Autorităţii Electorale, cu valoare în funcţie de numărul de candidaţi şi 
funcţia pentru care aceştia sunt propuşi, după cum urmează: 

   a) pentru alegerea consiliilor locale: 
- 1/10 din salariul minim brut pe ţară pentru fiecare candidat, în 

cazul localităţilor cu populaţie până la 10.000 locuitori; 
- 1/5 din salariul minim brut pe ţară pentru fiecare candidat, în cazul 

localităţilor cu populaţie între 10.001 şi 20.000 de locuitori; 
- 1/2 din salariul minim brut pe ţară pentru fiecare candidat, în cazul 

localităţilor cu populaţie între 20.001 şi 50.000 de locuitori; 
- un salariu minim brut pe ţară pentru fiecare candidat, în cazul 

localităţilor cu populaţie între 50.001 şi 100.000 de locuitori; 
- 2 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat, în cazul 

localităţilor cu populaţie între 100.001 şi 200.000 de locuitori; 
- 3 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat, în cazul 

localităţilor cu populaţie între 200.001 şi 400.000 de locuitori; 
- 4 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat peste 

400.000 de locuitori; 
-    6 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de 

membru în Consiliu General al Capitalei. 
   b) pentru alegerile pentru funcţia de Primar: 

- 1 salariu minim brut, în cazul localităţilor cu populaţie până la 
10.000 locuitori; 

- 2 salarii minime brut pe ţară, în cazul localităţilor cu populaţie între 
10.001 şi 20.000 de locuitori; 

- 5 din salarii minime brute pe ţară, în cazul localităţilor cu populaţie 
între 20.001 şi 50.000 de locuitori; 

- 10 de salarii minime brut pe ţară pentru fiecare candidat, în cazul 
localităţilor cu populaţie între 50.001 şi 100.000 de locuitori; 

- 20 de salarii minime brute pe ţară, în cazul localităţilor cu populaţie 



 24

între 100.001 şi 200.000 de locuitori; 
- 30 de salarii minime brute pe ţară, în cazul localităţilor cu populaţie 

între 200.001 şi 400.000 de locuitori; 
- 40 salarii minime brute pe ţară, în cazul localităţilor cu populaţie 

peste 400.000 de locuitori; 
-    60 salarii minime brute pe ţară funcţia de Primar General al 
Capitalei. 

   c) pentru alegerile pentru consiliile judeţene, 3 salarii minime brute pe 
ţară pentru fiecare candidat; 

   d) pentru alegerile parlamentare, 10 salarii minime brute pe ţară pentru 
fiecare candidat; 

   e) pentru alegerile europene, 100 de salarii minime brute pe ţară pentru 
fiecare candidat; 

   f) pentru alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, 1.000 de 
salarii minime brute pe ţară.  

  3) Pentru constituirea depozitelor, Autoritatea Electorală va deschide câte 
un cont în fiecare judeţ, respectiv pentru municipiul Bucureşti, în cazul 
alegerilor prezidenţiale, europene şi parlamentare şi câte un cont pentru 
fiecare localitate, respectiv fiecare sector al municipiului Bucureşti, în 
cazul alegerilor locale. 

  4) Depozitul se restituie în termen de 14 zile lucrătoare de la data rămânerii 
definitive a rezultatelor alegerilor organizate în circumscripţie, numai 
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale , organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţilor independenţi care obţin un 
număr de voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate în 
circumscripţia electorală, respectiv 2% din voturile exprimate la nivel 
naţional, în cazul alegerilor prezidenţiale. În cazul alegerilor 
parlamentare, depozitul se restituie şi organizaţiilor minorităţilor 
naţionale, altele decât cele care ating pragul electoral, care obţin cel 
puţin jumătate din numărul mediu de voturi cu care este ales un deputat 
din partea acestor organizaţii.  

  5) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 exemplare, de către 
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţii ale 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii, sub 
semnătura conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora, iar în cazul 
candidaţilor independenţi, pe baza listei susţinătorilor. 

  6) În cazul alianţelor politice şI alianţelor electorale propunerile de candidaţi 
vor fi semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid din alianţă. 

  7) Propunerile de candidatură trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul 
şi data naşterii, ocupaţia, profesia, iar în cazul alianţelor politice,  partidul 
care i-a propus, cât şi aparteneţa politică a candidaţilor. 

  8) Propunerile de candidaţi vor fi însoţite de declaraţiile de acceptare a 
candidaturii, semnate şi datate de candidaţi, cazierul fiecărui candidat, 
precum şi declaraţia de avere a fiecărui candidat. 
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  9) Declaraţia de acceptare a candidaturii va cuprinde numele, prenumele, 
partidul politic sau alianţa care l-a propus, profesia, ocupaţia şi 
apartenenţa politică a candidatului, consimţământul expres al acestuia de 
a candida pentru funcţia respectivă; precum şi precizarea că întruneşte 
condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. 

  10) Toţi candidaţii cu excepţia celor pentru consiliile locale vor da o declaraţie 
autentică privind apartenenţa sau neapartenenţa la securitate ca poliţie 
politică. 

  11) O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură 
circumscripţie electorală, iar în cadrul acesteia, pentru un singur colegiu 
uninominal. 

  12) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 35 din Constituţie pentru a fi 
alese. 

  13) Nu pot candida, în circumscripţiile electorale constituite în unităţile 
administrativ-teritoriale în care îşi exercita sau şi-au exercitat funcţiile în 
ultimele 6 luni anterioare datei alegerilor, prefecţii, subprefecţii şi 
conducătorii serviciilor publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi 
guvernamentale, descentralizate în aceste unităţi. 

Art. 31. Listele de susţinători 
  1) Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 5% din 

numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din 
din circumscripţia electorală în care candidează, împărţit la numărul de 
mandate care revin circumscripţiei electorale, dar nu mai puţin de 50 de 
alegători. 

  2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte lista 
susţinătorilor, care va cuprinde minimum 1% din numărul total al 
alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente pentru circumscripţia 
pentru care candidează, dar nu mai puţin de 150 de alegători. 

  3) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi 
prenumele candidatului, numele şi prenumele susţinătorului, data naşterii 
susţinătorului, adresa susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului 
de identitate al susţinătorului, codul numeric personal, precum şi 
semnătura acestuia. În lista se vor menţiona, de asemenea, numele şi 
prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista 
este obligată să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să 
ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. 

  4) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele 
prevăzute de lege. 

  5) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot înscrişi în registrul 
electoral. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat pentru 
fiecare din funcţiile pentru care se organizează alegeri.  

  6) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundere a acestora 
  7) Lista de susţinători va fi însoţită de declaraţia de acceptare a candidaturii.



 26

Art. 32. Verificarea şi înregistrarea candidaturilor 
  1) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor 

legale pentru ca o persoana să poată candida, respectarea condiţiilor de 
fond şi de forma ale listei susţinătorilor, înregistrând candidaturile care 
îndeplinesc aceste condiţii sau respingând înregistrarea celor care nu 
îndeplinesc condiţiile legale. 

  2) Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul 
electoral de circumscripţie, iar celelalte două, certificate de biroul 
electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia, a datei, 
a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie 
depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se 
înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei raza teritorială se 
află circumscripţia electorală, respectiv la tribunalul în a cărui rază 
teritorială se afla circumscripţia electorală. 

  3) În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre 
exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul 
electoral de circumscripţie la sediul acestuia într-un loc vizibil. 

  4) Candidaţii pot renunţa la candidatură, până la data rămânerii definitive a 
candidaturilor. În acest scop, persoana în cauză va da o declaraţie în 
condiţiile art.38 alin. 5 şi 6. 

Art. 33. Contestaţiile privind candidaturile 
  1) Acceptarea, de către biroul electoral de circumscripţie, a unei candidaturi 

poate fi contestată de către cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale minorităţilor 
naţionale în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de depunere 
a candidaturii. 

  2) Respingerea de către biroul electoral de circumscripţie a unei candidaturi 
poate fi contestată de către candidat, partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale  sau organizaţiile minorităţilor naţionale, care au 
propus candidatura respectivă, în termen de 3 zile de la respingere. 

  3) Contestaţiile vor cuprinde numele şi prenumele, adresa şi calitatea 
contestatorului, numele şi prenumele persoanei a cărei candidatura a fost 
admisă sau respinsă, expunerea temeiurilor contestaţiei, data şi 
semnătura contestatorului şi indicarea, dacă este cazul, a persoanei 
desemnate să-l reprezinte. 

  4) Contestaţia şi cererea de recurs se depun la instanţa competentă, sub 
sancţiunea nulităţii. 

  5) Contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se 
soluţionează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către 
judecătoria, respectiv tribunalul, în a cărei rază teritorială se află 
circumscripţia electorală. Hotărârea dată se afişează, în mod vizibil, la 
sediul instanţei care a emis-o. 

  6) Împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face recurs în termen de 
24 de ore de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Recursul se 
soluţionează în termen de 24 de ore de la înregistrare. 
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  7) Hotărârea pronunţata în recurs este definitivă şi irevocabilă. 
Art. 34. Constatarea candidaturilor definitive 
   După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se 

adăuga, termenele prevăzute la art. 33 alin. (1), (2), (5) şi (6), birourile 
electorale de circumscripţie încheie un proces-verbal prin care constata 
rămânerea definitivă a candidaturilor, dispune imprimarea buletinelor de 
vot, afişează la sediul lor, precum şi la sediul secţiilor de votare, după 
constituirea birourilor electorale ale acestora, candidaturile definitive, cu 
precizarea numelui şi prenumelui, domiciliului, apartenenţei politice, 
profesiei şi ocupaţiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi făcute 
publice prin presa şi prin orice mijloace de informare în masa, cheltuielile 
fiind suportate de cei interesaţi. 

    
Capitolul 5. Buletinele de vot şi ştampilele de vot 
    

Art. 35. Tipărirea buletinelor de vot 
  1) Tipărirea buletinelor de vot şi realizarea ştampilelor necesare votării se 

va face cu respectarea modelelor prevăzute în anexa 3. 
  2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de 

circumscripţie care funcţionează la nivelul circumscripţiei pentru care 
trebuie tipărite buletinele de vot, ţinându-se seama, după caz, de 
numărul listelor de candidaţi, de mărimea acestora, de numărul 
candidaţilor reprezentând partide politice, alianţe politice, alianţe 
electorale sau organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri conform legii şi al candidaţilor independenţi, precum şi de spaţiul 
necesar pentru imprimarea lor.  

  3) Ordinea în care se tipăresc numele candidaţilor sau listele de candidaţi 
pe buletinul de vot se stabileşte de biroul electoral de circumscripţie care 
funcţionează la nivelul circumscripţiei pentru care se tipăresc buletinele 
de vot, prin trageri succesive la sorţi: întâi pentru partidele politice şi 
alianţele politice, apoi pentru organizaţiile minorităţilor naţionale. 
Candidaţii independenţi se vor înscrie pe buletinul de vot, în partea finală 
a acestuia, în ordinea înregistrării candidaturilor. 

  4) Hârtia pentru buletinului de vot va fi suficient de groasă pentru a nu se 
distinge pe verso numele imprimat şi votul exprimat. 

  5) Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere, în număr 
suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagină, 
pe care se aplică ştampila de control. Paginile se numerotează. 

  6) În unghiul din partea stângă sus a patrulaterului se va imprima 
denumirea integrală a partidului politic, alianţei politice, a organizaţiei 
minorităţii naţionale sau, după caz, candidat independent, iar în unghiul 
din partea dreaptă sus, se tipăreşte, după caz, semnul electoral. 

  7) Buletinele de vot se capsează. 
Art. 36. Semnele electorale şi denumirile 
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  1) Semnele electorale se stabilesc de către fiecare partid politic, alianţă 
politică alianţă electorală sau organizaţie a minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri în condiţiile legii, cu cel puţin 60 de zile înaintea de 
ziua alegerilor. 

  2) Semnele electorale comunicate Autorităţii Electorale trebuie să se 
deosebească clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea 
aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt 
încadrate. Partidele şi alianţele politice pot întrebuinţa, ca semn electoral, 
semnul permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucureşti. 

  3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale 
ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale 
cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale 
unor organizaţii politice internaţionale, aceste putând utiliza semnul 
organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie specifică. 

  4) Semnul electoral folosit de un  partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală, organizaţie a unei minorităţi naţionale, înregistrate  legal 
începând din anul 1990, îi aparţine de drept  dacă l-a folosit primul, 
respectiv prima, şi nu poate fi însuşit sau utilizat de alt partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a unei minorităţi 
naţionale înregistrată ulterior, decât cu consimţământul celora cărora le-a 
aparţinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianţa politică sau 
alianţa electorală iniţială. 

  5) În cazul în care acelaşi semn electoral este solicitat de mai multe  partide 
politice, alianţe politice, alianţe electorale, organizaţii ale minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri în condiţiile legii atribuirea se va face în 
beneficiul partidului politic, alianţei politice alianţei electorale sau 
organizaţiei minorităţii naţionale  care a înregistrat primul, respectiv 
prima, respectivul semn. 

  6) Contestaţiile privind înregistarea semnelor electorale se depun în termen 
de 24 ore de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1) şi se 
soluţionează de către Tribunalul Bucureşti în cel mult două zile de la 
primirea contestaţiilor. Hotărârea nu se comunică părţilor. Prevederile 
art.41 alin.2-7 se aplică în mod corespunzător. Hotărârea definitivă şi 
irevocabilă se comunică de îndată Autorităţii Electorale. 

  7) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept. 
  8) Autoritatea Electorală va asigura aducerea la cunoştinţa publică a 

semnelor electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. 
(1) sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii 
judecătoreşti. 

  9) Candidaţii independenţi pot folosi semne electorale cu respectarea 
prevederilor alineatelor precedente în mod corespunzător. 

  10) Alianţa politică sau alianţa electorală care a participat la alegerile 
anterioare sub o denumire, o poate păstra numai dacă nu şi-a schimbat 
componenta iniţială sau dacă nici unul din partidele politice care au 
părăsit alianţa nu înaintează Autorităţii Electorale o adresă în care 
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precizează că nu este de acord ca denumirea respectivă să fie păstrată 
de către alianţa respectiva în noua sa formă. De asemenea, denumirea 
respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă politică sau alianţă 
electorală. 

Art. 37. Imprimarea buletinelor de vot, confecţionarea ştampilelor de vot şi 
transferul lor către secţiile de votare 

  1) Pentru întreaga circumscripţie electorală, buletinele de vot se vor 
imprima cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi 
cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt în circumscripţie, cu un 
supliment de 10%. Pe ştampilele de vot se va inscripţiona cuvântul 
„VOTAT”, scris cu majuscule. 

  2) Pe ştampilele de vot se va inscripţiona cuvântul „VOTAT”, scris cu 
majuscule. 

  3) Imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor de vot se 
asigură de birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul 
prefecţilor. Prefecţii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie 
imprimate şi ştampielele să fie confecţionate cu cel puţin 10 zile înainte 
de data alegerilor. 

  4) Buletinele de vot se predau preşedintelui biroului electoral de 
circumscripţie, care le va distribui preşedinţilor birourilor electorale ale 
secţiilor de votare cu cel puţin 2 zile înainte de data alegerilor. Predarea 
şi distribuirea buletinelor se fac, în pachete sigilate de câte 100 bucăţi, pe 
baza de proces-verbal. 

  5) Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de 
preşedintele biroului electoral de circumscripţie, se vor afişa, cu o zi 
înainte de alegeri, la sediul judecătoriilor, precum şi la sediul fiecărei 
secţii de votare. 

  6) La cererea partidului politic, alianţei politice, a alianţei politice, a 
organizaţiei minorităţii naţionale care participă la alegeri conform legii sau 
a candidaţilor independenţi, biroul electoral de circumscripţie va elibera, 
pentru fiecare, câte două buletine de vot, vizate şi anulate. 

    
Capitolul 6. Campania electorală 
    

Art. 38. Drepturile şi obligaţiile competitorilor electorali în campania electorală 
  1) În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, 

alianţele electorale, organizaţiile minorităţilor naţionale, cât şi cetăţenii cu 
drept de vot, au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o 
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, 
presei scrise şi a celorlalte mijloace de informare în masă. 

  2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de 
drept. 

  3) Este interzis orice procedeu de publicitate comercială prin presă sau 
mijloace de comunicare audiovizuală în scop de propagandă electorală. 
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  4) Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile 
militare, altele decât dezbaterile organizate cu participarea 
reprezentanţilor a cel puţin trei concurenţi electorali diferiţi. 

  5) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile minorităţilor naţionale, 
care participă la campania electorală pot primi, în condiţiile prezentului 
Cod, o subvenţie de la bugetul de stat. 

Art. 39. Accesul la serviciile de radio şi de televiziune 
  1) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile minorităţilor naţionale 

care participă la alegeri conform legii şi candidaţii independenţi, au acces 
la serviciile publice de radio şi televiziune proporţional cu numărul de 
candidaturi propuse şi rămase definitive, pe bază de contracte încheiate 
între societăţile de radio şi televiziune respective şi mandatarii financiari 
care îi reprezintă, practicându-se tarife unice pe unitate de timp de 
emisie. Fiecare societate publica de radio şi televiziune va lua în 
considerare numărul de candidaturi propuse de fiecare competitor 
electoral în aria geografica acoperita de postul respectiv de radio sau 
televiziune. 

  2) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri conform legii sunt obligate să solicite, în termen 
de 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, conducerii serviciilor publice 
de radio şi televiziune, acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste 
acest termen nu se iau în considerare. 

  3) Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe 
emisiune şi pe unitate de timp pentru toţi competitorii care participă în 
alegeri, conform legii. 

Art. 40. Afişajul electoral 
  1) Primarii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile de la începerea campaniei 

electorale, să stabilească locuri speciale pentru afişaj electoral, ţinând 
seama de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale,  
organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii, 
care declară că vor depune liste de candidaţi şi al persoanelor care 
declară că vor candida la alegeri ca independenţi. 

  2) Primarii vor asigura că locurile speciale de afişaj să fie situate în pieţe, pe 
străzi şi în alte locuri publice frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea 
circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile 
respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea 
oricăror afişe, înscrisuri şi însemne rămase de la campaniile electorale 
precedente. 

  3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă numai pentru partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile minorităţilor 
naţionale, candidaţi independenţi ce participă la alegeri în condiţiile legii. 

  4) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa 
electorală, organizaţiei monorităţilor naţionale care participă la alegeri 
conform legii ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj 
electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un partid 
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politic, alianţă politică, alianţă electorală,  organizaţia minorităţii naţionale 
care participa la alegeri ori candidat independent. 

  5) În alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. 2), afişajul electoral este 
permis numai cu acordul proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor. 

  6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală, organizaţie a unei minorităţii naţionale care participa la alegeri 
conform legii ori candidat independent poate aplica un singur afiş 
electoral. 

  7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile astfel încât să 
evoce drapelul României sau al altui stat. 

  8) Poliţia este obligată să asigure integritatea panourilor şi a afişelor 
electorale. 

Art. 41. Plangerile cu privire la desfasurarea campaniei electorale 
  1) Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a 

campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează, soluţionând 
plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, 
unei alianţe politice, alianţe electorale, sau organizaţie a unei minorităţi 
naţionale care participa la alegeri conform legii ori candidat independent 
de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege şi 
cu respectarea deontologiei electorale. 

  2) Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării 
plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau 
aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează 
autorităţile competente. 

  3) Împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie se poate face 
contestaţie la Autoritatea Electorală. Soluţia dată asupra contestaţiei este 
definitivă. 

  4) Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de 3 zile de 
la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă şi se afişează, 
în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis. 

    
Capitolul 7. Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 
    

Secţiunea I – Reguli generale privind finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

    
Art. 42. Reguli privind finantarea partidelor politice politice  

  1) Finanţarea publică sau privată nu poate urmări limitarea independenţei 
partidelor politice. 

  2) Finanţarea activităţii partidelor politice se realizează numai în condiţiile 
prezentului Cod. 

  3) Partidele politice pot deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare 
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realizării activităţii specifice. 

  4) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt: 

  a) cotizaţii ale membrilor de partid; 

  b) donaţii şi legate; 

  c) venituri provenite din activităţi proprii; 

  d) subvenţii de la bugetul de stat. 

  5) Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanţare decât cele 
prevăzute la alin. 4).

  6) Partidele politice au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie 
conform reglementărilor contabile în vigoare. 

  7) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice se efectuează prin 
conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în 
România, potrivit legii. 

  8) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (3) sunt scutite de 
impozite şi taxe. 

    
Sectiunea II - Finanţarea privată 
    
Art. 43. Cotizaţiile 
  1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin 

hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu. 

  2) Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonate. 

  3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate 
depăşi 12 salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe 
ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv. 

  4) Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii defalcat pe categorii de cotizanţi 
se publică în Monitorul Oficial al României partea I precum şi pe pagina 
de internet a partidelor politice până la 31 martie anul următor. 

Art. 44. Donaţiile 
  1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 

0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv. 

  2) În anul fiscal în care au loc alegeri plafonul va fi de 0,050% din veniturile 
bugetului de stat pe anul respectiv. 
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  3) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 
de salarii de bază minime brute pe ţară la valoarea existentă la data de 1 
ianuarie a anului respectiv. 

  4) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 
de salarii de bază minime brute pe ţară la valoarea existentă la data de 1 
ianuarie a anului respectiv. 

  5) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct 
sau indirect de o altă persoană sau grup de persoane fizice sau juridice 
nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. 3 şi respectiv 4. 

  6) Se interzice persoanelor juridice care la data efectuării donaţiei nu au 
achitate integral toate datoriile faţă de bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale şi bugetele locale să facă donaţii partidelor politice. 

  7) Valoarea bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a 
serviciilor prestate acestuia se include în valoarea donaţiilor, plafonată 
conform alin. 1) - 4). 

  8) Sumele constituite din donaţii primite cu încălcarea prevederilor alin. 1) – 
7) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat. 

  9) Reducerile semnificative de preţ faţă de valoarea de piaţă pentru bunurile 
şi serviciile oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor 
considera donaţii şi se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a 
partidului. 

  10) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii 
donatorului indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia. 

  11) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în 
situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de 
bază minime brute pe ţară. 

  12) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate 
depăşi echivalentul a 0,006 % din veniturile prevăzute în bugetul de stat 
pe anul respectiv. 

  13) Toate donaţiile vor fi evidenţiate în mod corespunzător în documentele 
contabile şi în registrele de donaţii, cu menţionarea datei la care au fost 
făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de 
finanţare 

  14) Donaţiile de bunuri sau servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în 
evidenţa contabilă la valoarea justă stabilită în condiţiile legii. 

  15) Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate conform dispoziţiilor legii 
195-2001 privind voluntariatul, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.206 din 24/04/2001, cu modificările ulterioare. 
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  16) Partidele politice sunt obligate sa aibă un cont bancar unic la nivel de 
filială prin care să se deruleze donaţiile primite. 

  17) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un 
an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază 
minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale 
primite până la data de 31 martie a anului următor. 

  18) În cazul în care partidele politice nu au primit donaţii se va depune o 
declaraţie în acest sens care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, până la data de 31 martie a anului următor. 

  19) Lista prevăzută la alin. 17) trebuie să să conţină cel puţin următoarele 
elemente: 
a) pentru persoanele fizice: numele, cetăţenia, valoarea şi obiectul 
donaţiei; 
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul 
unic de înregistrare. 

  20) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând 
instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor 
comerciale sau societăţilor bancare cu capital integral sau majoritar de 
stat pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei 
electorale a acestora. 

  21) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu 
gratuit de la o autoritate sau instituţie publică, de la o regie autonomă, de 
la o companie naţională, societate comercială sau societate bancară cu 
capital integral sau majoritar de stat. 

  22) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui 
cult religios indiferent de natura acestora. 

  23) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. 21) şi 22) se confiscă şi 
se fac venit la bugetul de stat. 

  24) Donaţiile din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum 
şi din partea persoanelor fizice şi juridice străine sunt interzise. 

  25) Fac excepţie de la prevederile alin. 24) donaţiile constând în bunuri 
materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de 
propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la 
care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori 
formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. Pot fi primite şi 
materiale de ărppagandă electorală care se folosesc în cadrul campaniei 
pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European. 

  26) Donaţiile prevăzute la alin. 25) se publică în Monitorul Oficial al 
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României, Partea  I, până la data de 31 martie a anului următor. 

  27) Donaţiile prevăzute la alin. 25) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu 
excepţia mijloacelor de transport. 

Art. 45. Alte surse private de venituri 
  1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor 

comerciale. Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice 
pot obţine venituri: 

  a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de 
propagandă şi cultură politică proprii; 

  b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică 
sau socială; 

  c) acţiunile culturale, sportive şi distractive; 

  d) serviciile interne; 

  e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe şi 
acţiuni social-culturale; 

  f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel 
puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu; 

  g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă 
acte de comerţ.  

  2) Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare. 

  3) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al 
României, partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse 
până la 31 martie a anului următor. 

Art. 46. Finanţarea privată în condiţiile asocierii cu formaţiuni nepolitice 
  1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, 

aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere a 
cărei membră este nu poate depăşi într-un an valoarea a 500 de salarii 
minime brute pe ţară, existente la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 

  2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni nepolitice nu 
poate avea într-un an o valoare mai mare de echivalentul a 0,006% din 
veniturile bugetului de stat pe anul respectiv. 

  3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. 1) şi 2) se confiscă şi se 
fac venit la bugetul de stat. 

  4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin.1), 
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până la 31 martie anul următor. 
    
Secţiunea III - Finanţarea publică 
    

Art. 47. Subvenţii de la bugetul de stat 
  1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat în 

condiţiile legii. 
  2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din 

veniturile prevăzute în bugetul de stat. 
  3) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele 

criterii: 
  a) numărul de voturi primite în alegerile parlamentare; 
  b) numărul de mandate de consilier local câştigate în alegerile locale; 
  c) valoarea donaţiilor primite în anul de referinţă. 
  4) 60% din bugetul anual acordat partidelor politice va fi împărţit partidelor 

politice proporţional cu numărul voturilor primite la alegerile parlamentare 
dacă au obţinut cel puţin 4% din voturile valabil exprimate; 

  5) 40 % din bugetul anual acordat partidelor politice va fi împărţit partidelor 
politice proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile locale, dacă 
au obţinut cel puţin 200 de mandate de consilier local; 

  6) Partidele politice care au participat la alegerile locale primesc o subvenţie 
de 64 lei (RON) pentru fiecare mandat de consilier local câştigat dacă 
obţin la nivel naţional cel puţin 200 de mandate de consilier local. 

  7) Subvenţia de la bugetul de stat se varsă lunar în contul fiecărui partid 
politic prin bugetul Autorităţii Electorale se reflectă distinct în evidenţa 
contabilă a partidelor politice. 

  8) La nivelul Autorităţii Electorale se constituie un compartiment specializat 
pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat, prin restructurarea 
schemei de personal existente, asigurându-se cel puţin 5 funcţii de 
execuţie. 

  9) Acordarea tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi suspendată 
temporar prin decizie a  Autorităţii Electorale Permanente pentru 
încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art.42. alin. 5), art.43, alin. 3), art.44, 
alin.17) şi 26), art.45, alin. 1) şi 3), până la îndeplinirea cerinţelor legale 

  10) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic 
neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora. 

  11) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor 
constatate nu poate fi mai mare de 15 de zile. 

  12) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la 
bugetul de stat poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la 
Curtea de Apel Bucureşti care trebuie să se pronunţe în termen de 15 
zile de la sesizare. 
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  13) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare 
la remedierea neregulilor constatate Autoritatea Electorală Permanentă 
se pronunţă asupra ridicării suspendării tranşelor lunare. 

  14) Veniturile provenite de la subvenţiile bugetare pot avea următoarele 
destinaţii: 

   a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor; 
   b) cheltuieli de personal; 
   c) cheltuieli pentru presă şi propagandă; 
   d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic; 
   e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate; 
   f) cheltuieli pentru telecomunicaţii; 
   g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate; 
   h) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidelor 

respective; 
   i) cheltuieli pentru campania electorală. 
  15) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii bugetare pentru 

orice alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. 1. 
  16) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de către organele 

de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor 
legale. 

  17) Autorităţile locale asigură cu prioritate spaţii pentru sediile centrale şi 
locale ale partidelor politice, la cererea motivată a acestora. 

  18) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ 
– teritorială. 

  19) Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor 
partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea 
spaţiilor destinate pentru locuit. 

  20) Partidele politice care îşi încetează activitatea ca urmare a autodizolvării, 
a dizolvării pronunţate prin hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti 
ori prin alt mod prevăzut de lege sunt obligate să predea autorităţilor 
publice locale, în termen de 60 de zile, spaţiile pe care le-au deţinut cu 
contract de închiriere încheiat cu acestea. Spaţiile deţinute în proprietate 
vor fi transmise în condiţiile legii. 

  21) În termen de 30 de zile Tribunalul Bucureşti va comunica Ministerului 
Administraţiei şi Internelor încetarea activităţii partidului politic. În termen 
de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor va transmite respectivele hotărâri către toate prefecturile în 
vederea preluării sediilor închiriate de către autorităţile publice, prin 
executorii judecătoreşti. 

  22) Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electrică şi 
termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a 
acestuia şi se face la tariful spaţiilor destinate pentru locuit. 
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Secţiunea IV - Finanţarea în timpul campaniilor electorale 
    

Art. 48. Contribuţiile pentru campania electorală 
  1) Donaţiile, legatele şi cotizaţiile primite după deschiderea campaniei 

electorale de la persoanele fizice sau juridice din ţară trebuie declarate 
Autorităţii Electorale de către mandatarul financiar în termen de cinci zile 
de la primire.. 

  2) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, 
de către persoane fizice sau juridice străine. 

  3) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul statului. 
  4) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, 

a unei alianţe a acestora sau candidat independent de către o autoritate 
publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate 
comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat. 

  5) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, 
a unei alianţe a acestora sau candidat independent de către un sindicat, 
un cult religios, ori o asociaţie sau fundaţie. 

  6) Sumele astfel primite cu încălcarea alin. 1 şi 2 se confiscă şi se fac venit 
la bugetul statului. 

    
Secţiunea V - Mandatarul financiar 
    

Art. 49. Rolul mandatarului financiar 
  1) Primirea pentru campania electorală a subvenţiilor de la bugetul de stat, 

a donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice sau juridice se face 
numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de către 
conducerea partidului. 

  2) Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor financiare, 
după cum urmează:  
- la nivel naţional, în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al 

României şi pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul 
European; 

- pentru fiecare circumscripţie electorală, în cazul alegerilor pentru 
Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat; 

- pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor 
pentru consiliile judeţene; 

- pentru fiecare circusmcripţie electorală locală, în cazul candidaţilor 
pentru funcţiile de primar şi consilieri locali. 

  3) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. 
  4) Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, 
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pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se vor delimita 
împuternicirile acestora şi se va desemna un mandatar financiar 
coordonator. 

  5) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar. 
  6) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea 

sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin presă sau prin publicarea pe pagina de internet a partidului. 

Art. 50. Atributiile mandatarului financiar 
  1) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii: 
  a) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a 

transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în perioada ne-
electorală şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală; 

  b) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania 
electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în 
perioada campaniei electorale; 

  c) înaintează Autorităţii Electorale raportul privind respectarea condiţiilor 
legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei 
electorale. 

  2) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul ce l-a desemnat de 
legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei 
electorale şi de respectarea prevederilor art. 57 şi ale alin. 1) al 
prezentului articol. 

  3) Prevederile art. 49 şi ale alin.1) şi 2) ale prezentului articol se aplică în 
mod corespunzător şi candidaţilor independenţi. 

  4) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au 
obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală 
următoarele date: 

  a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a 
alianţei politice sau electoralecare le-a comandat, după caz; 

  b) denumirea agentului economic care le-a realizat; 
  5) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt 

obligaţi să declare Autorităţii Electorale, prin mandatar financiar, numărul 
de materiale de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii. 

  6) Este considerat material de propagandă electorală orice material de 
natură scrisă, audio sau video care îndeplineşte următoarele condiţii: 

  a) se referă la un candidat, partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală, organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale; 

  b) este utilizat în perioada campaniei electorale stabilită potrivit legilor 
speciale privitoare la organizarea alegerilor; 

  c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 
  d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. 
  7) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de 
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conducere a partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea alin. 4) şi 
5). 

  8) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală 
sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora – candidaţi independenţi, 
partide politice, alianţe politice sau electorale . 

    
Secţiunea VI - Limitele maxime ale cheltuielilor 
    

Art. 51. Limitele maxime ale cheltuielilor 
  1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic 

în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor 
maxime permise pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. 

  2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie 
de salariul de bază minim brut pe ţară existent la data de 1 ianuarie a 
anului electoral, după cum urmează: 

  a) 150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de deputat sau senator; 

  b) 20 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti; 

  c) 15 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi în 
consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti; 

  d) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor; 

  e) 2 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de consilier local în consiliile comunale; 

  f) 10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat 
la funcţia de primar general al municipiului Bucureşti; 

   g) 2.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat 
la funcţia de primar al unui municipiu reşedinţă de judeţ; 

   h) 2000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui 
municipiu sau oraş; 

   i) 20 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la 
funcţia de primar al unei comune. 

  3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. 2) se aplică şi 
candidaţilor independenţi. 

  4) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activităţi 
de propagandă electorală prin intermediul partidului politic. 

  5) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un 
partid politic sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător 
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prevederile prezentei legi. 
  6) La validare, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene sau, după caz, 

candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală Permanente 
o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la alin. (2). 

  7) Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la alin. (2) se fac venit la 
bugetul de stat. 

  8) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid, 
alianţă politică sau candidat independent în campania electorală pentru 
alegerea Preşedintelui României este de 25.000 de salarii de bază 
minime brute pe ţară. 

  9) Prevederile alin. 1) – 8) se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor la 
funcţia de Preşedinte al României. 

  10) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc în acelaşi 
timp cu alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele care 
propun un candidat la preşedinţie vor desemna un mandatar special 
pentru campania electorală a candidatului în cauză. 

  11) Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o 
campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se 
stabileşte la valoarea cea mai mare, potrivit alin. 2) sau alin. 8), după 
caz. 

    
Secţiunea VII - Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale 
    

Art. 52. Autoritatea publică abilitată să controleze finanţarea partidelor politice 
şi a campaniilor electorale 

  1) Autoritatea Electorală este autoritatea publică abilitată să controleze 
respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice. 

  2) Controlul finanţării partidelor politice are caracter permanent. 
  3)  În cadrul Autorităţii Electorale se înfiinţează în termen de 45 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi Departamentul Independent de 
control al finanţării  partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
asigurându-se cel puţin 20 de funcţii de execuţie. 

  4) Departamentul independent de control al finanţării partidelor politice este 
condus de un director numit în termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 

  5) Poate fi numit director al departamentului independent de control al 
finanţării partidelor politice orice persoană care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 

   a) poate ocupa o funcţie publică în condiţiile stabilite de art. 50 din legea 
nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   b) are studii superioare relevante pentru domeniul electoral; 
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   c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani; 
   d) poate dovedi o experienţă în domeniul electoral de cel puţin 1 an. 
  6) Concursul pentru ocuparea funcţiei prevăzute la alin. 5) este organizat de 

către o comisie specială numită în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi prin decizie a Primului ministru alcătuită din: 

  a) 4 parlamentari desemnaţi  de Parlament, câte doi de fiecare Cameră, 
potrivit procentelor de reprezentare în cele două Camere, ale partidelor şi 
formaţiunilor politice; 

  b) 2 judecători sau procurori desemnaţi de  către Consiliul Superior al 
Magistraturii; 

  c) 2 reprezentanţi ai Autorităţii Electorale; 
  d) 1 reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  e) maxim 3 reprezentanţi ai societăţii civile, cu titlu de observatori, fără 

drept de vot. 
  7) Comisia prevăzută la alin. 6) va stabili regulamentul de concurs şi va 

desemna candidatul câştigător al concursului care va fi numit în funcţie 
prin decret al Preşedintelui României în termen de 15 zile de la 
desemnare. 

  8) Directorul Departamentului independent de control a finanţării partidelor 
politice are următoarele atribuţii exclusive: 

  a) organizează  activitatea de control a finanţării partidelor politice; 
  b) coordonează activitatea personalului din subordine; 
  c) propune preşedintelui Autorităţii Electorale aplicarea sancţiunilor 

prevăzute de prezenta lege; 
  9) Directorul Departamentului independent de control a finanţării partidelor 

politice este numit în funcţie pentru un mandat de 4 ani şi poate fi revocat 
la propunerea Birourilor Permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. 

  10) Anual, Autoritatea Electorală verifică pentru fiecare partid respectarea 
prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice. 

  11) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe 
pagina de internet a Autorităţii Electorale până la 31 martie anul următor. 

  12) Autoritatea Electorală poate controla respectarea prevederilor legale 
referitoare la finanţarea partidelor politice şi atunci când există suspiciuni 
de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanţarea partidelor la 
sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu. 

  13) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale 
Permanente în 15 zile de la efectuare. 

  14) Autorităţile publice au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electorală în 
efectuarea controlului finanţării partidelor. 

  15) Autoritatea Electorală va păstra un registru al partidelor politice, al 
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alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute 
toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora precum şi la 
sancţiunile aplicate. 

  16) Autoritatea Electorală are obligaţie de a publica pe pagina de Internet 
proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial 
conform art.43, alin.4), art.44, alin.17), 18) şi 26), art.45, alin.3), art.46 
alin.4). 

  17) Partidele politice au obligaţia de a furniza în format electronic datele 
prevăzute la alin.16). 

Art. 53. Obligaţiile partidelor politice 
  1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul 

financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală un raport 
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau 
candidat independent. 

  2) Rapoartele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe 
paginile de internet a partidelor. 

  3) Candidaţii declaraţi aleşi nu pot fi validaţi dacă raportul detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat 
independent nu a fost depus şi publicat în condiţiile legii. 

  4) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de către 
partidele politice Autoritatea Electorală poate solicita orice declaraţii şi 
documentele suplimentare pe care le consideră necesare. 

  5) Partidele politice au obligaţia de a prezenta în termen de 5 zile 
reprezentanţilor Autorităţii Electorale documentele solicitate. 

  6) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a 
documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală se va 
pronunţa prin hotărâre asupra corectitudinii evidenţelor contabile 
electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute. 

  7) Dacă se constată nereguli se vor aplica sancţiunile prevăzute de 
prezenta lege. 

  8) Hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), poate fi atacată la Curtea de Apel 
Bucureşti, în condiţiile legii. 

    
Capitolul 8. Ziua votării 
    
Sectiunea I - Votul în secţia de votare 
    
Art. 54. Pregătirea votării 
  1) Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, 

urne fixe în raport cu fiecare tip de alegere, urnă mobilă şi ştampile de 
votare proporţional cu numărul alegătorilor de pe listele comunicate de 
primari. 
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  2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află 
biroul preşedintelui. Cabinele, urnele, ştampilele şi celelalte materiale 
necesare biroului electoral al secţiei de votare se vor asigura de către 
primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecţii. 

  3) Numărul urnelor folosite într-o secţie de votare va corespunde fiecărui tip 
de alegeri.  

  4) Ştampilele şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor 
de votare se predau, pe baza de proces-verbal, de primari, preşedinţilor 
secţiilor de votare cu cel puţin 2 zile înainte de data alegerilor. După 
preluarea buletinelor de vot şi a ştampilelor, preşedintele secţiei de 
votare asigură păstrarea acestora în deplină siguranţă. 

  5) Formularele şi celelalte imprimate necesare votării se predau biroului 
electoral al secţiei de votare pe bază de borderou de predare-primire, 
cuprinzând felul şi numărul de exemplare din fiecare imprimat. 

  6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie prezent la 
sediul secţiei de votare în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat 
să ia, de îndată, măsurile necesare pentru a asigura ordinea şi 
corectitudinea operaţiunilor de votare. 

  7) Preşedintele va dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de 
vot. 

  8) În ziua alegerilor, activitatea biroului secţiei de votare începe la ora la ora 
6:00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa 
celorlalţi membri şi după caz a persoanelor oficial acreditate, verifică 
urnele, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele, consemnând în 
procesul verbal numărul persoanelor înscrise în listele electorale 
permanente, numărul buletinelor de vot pentru fiecare tip de alegeri în 
parte şi numărul ştampilelor care se utilizează în secţia de votare 
respectivă. După încheierea acestei operaţii închide şi sigilează urnele, 
aplicând ştampila de control a secţiei de votare. 

  9) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control şi pe 
buletinele de vot. 

  10) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia 
măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. 
Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului de 
votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, 
precum şi pe străzi şi pieţe publice până la o distanţă de 500 m. 

  11) Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de 
primar şi de prefect, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

  12) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi 
de delegaţii şi observatorii acreditaţi, nici o altă persoană nu poate 
staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai 
mult decât timpul necesar pentru votare. 
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  13) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale şi 
persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de 
propagandă electorală. 

Art. 55. Operaţiunile de votare  
  1) Votarea începe la ora 7:00 şi are loc până la ora 21:00, când secţia de 

votare se închide. Pe uşa secţiei de votare se vor afişa orele între care 
se desfăşoară procesul de votare. 

  2) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare 
numărului cabinelor. Fiecare va prezenta cartea de alegător şi actul de 
identitate biroului electoral al secţiei de votare care, după verificarea 
înscrierii în lista electorală permanentă, îi va încredinţa buletinele de vot 
şi ştampila pentru votare, pe baza semnăturii în lista electorală 
permanentă. Dacă un alegător se prezintă cu duplicatul cărţii de alegător, 
biroul electoral al secţiei de votare va menţiona aceasta în lista 
electorală. 

  3) Alegătorii care ridică cartea de alegător de la secţia de votare vor semna 
de primire în procesul-verbal întocmit la predarea de către Serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor a cărţilor de alegător 
neridicate. 

  4) Alegătorii care fac dovada, pe baza actului de identitate, că  domiciliază 
în zona arondată secţiei de votare respective şi au fost omişi din listele 
electorale permanente, pot vota la acea secţie de votare, doar în baza 
cărţii de alegător şi a actului de identitate şi vor fi înscrişi în lista 
electorală suplimentară. O copie a acestei liste suplimentare se va 
transmite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pentru 
aducerea la zi a evidenţei. 

  5) Dacă alegătorul, din motive constatate de către preşedintele biroului 
secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, se va face 
menţiunea în listă, cu confirmarea, pe bază de semnătură, a unui 
membru al biroului electoral. 

  6) Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând ştampila care 
poartă menţiunea "Votat" înăuntrul patrulaterului care cuprinde 
prenumele şi numele candidatului sau lista de candidaţi pe care îl 
votează, respectiv o votează. 

  7) Ştampila cu menţiunea "Votat" trebuie astfel dimensionată încât să fie 
mai mică decât patrulaterul. 

  8) După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel ca pagina 
netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi le vor 
introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. 

  9) Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia. 
  10) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila 

cu menţiunea votat, preşedintele secţiei de votare îi poate elibera , numai 
o singură dată un nou buletin, făcându-se menţiunea corespunzătoare în 
procesul verbal al operaţiunilor de votare. 
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  11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor 
membri ai biroului secţiei de votare desemnaţi de acesta, după care 
preşedintele sau acel membru o va aplica pe cartea de alegător în locul 
corespunzător numărului de scrutin. 

  12) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de 
votare să nu se prelungească nejustificat. 

  13) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele 
însărcinate cu menţinerea ordinii, vor vota în secţia la care îşi desfăşoară 
activitatea, după înscrierea lor în lista electorală suplimentară, dacă este 
cazul, doar dacă domiciliază în circumscripţie electorală şi, după caz, în 
acel colegiu uninominal pe care se află secţia de votare respectivă. 

  14) Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei 
care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de 
preşedinte prin orice mijloace legale. 

  15) În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele va opri de la 
votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal 
şi va sesiza această situaţie autorităţilor poliţieneşti. 

  16) Preşedintele biroului electoral al secţiei poate suspenda votarea pentru 
motive temeinice. 

  17) Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră şi nu pot fi mai mult 
de două suspendări. Suspendarea va fi anunţată prin afişare la uşa 
localului de vot cu cel puţin o oră înainte. 

  18) În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi 
celelalte documente şi materiale ale biroului electoral vor rămâne sub 
paza permanentă. În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai 
mult de jumătate din membri biroului în acelaşi timp. 

  19) Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare în condiţiile legii 
nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp. 

  20) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care 
votează, este interzisă. 

  21) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să 
cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta 
nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al 
secţiei de votare. 

  22) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, 
locţiitorul este obligat să primească şi să înregistreze orice sesizare 
scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, 
înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi, 
observatori acreditaţi, jurnalişti acreditaţi sau alegători prezenţi în secţia 
de votare pentru exercitarea dreptului la vot. În cazul în care i se 
înaintează sesizarea în dublu exemplar, preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare, respectiv locţiitorul acestuia, va menţiona pe copia care 
rămâne la persoana care înaintează sesizarea, faptul că a luat cunoştinţă 
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de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta este înregistrată. 
  23) La ora 21:00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară 

votarea încheiată şi dispune închiderea secţiei de votare. 
  24) În cazul în care la o secţie de votare, la ora 21:00 se află alegători care 

aşteapătă la rând să voteze, preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare sau locţiitorul acestuia, însoţit de cel puţin alţi doi membri ai 
biroului, constată care este ultimul alegător aflat în rând la acea oră şi 
decide prelungirea votării până în momentul în care votează alegătorul 
respectiv. Pentru aceasta, sunt luaţi în considerare toţi alegătorii aflaţi în 
rând la ora 21:00, indiferent dacă alegătorii respectivi se află cu toţii în 
incinta localului în care funcţionează secţia de votare sau o parte dintre 
aceştia se află în afara incintei localului din considerente de spaţiu. 

  25) În situaţiile de la alin. 24), preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare are obligaţia de a informa biroul sau oficiul electoral care 
funcţionează la nivelul imediat superior cu privire la decizia de prelungire 
a duratei votării, de îndată ce adoptă o astfel de decizie, precum şi cu 
privire la închiderea secţiei atunci când perioada de prelungire se 
încheie, de îndataă ce acest lucru se produce. 

  26) Birourile electorale care primesc informări în conformitate cu prevederile 
alin. 25) au obligaţia de a transmite informările respective organismelor 
electorale care funcţionează la nivelele imediat superioare până când 
toate informările se centralizează la Autoritatea Electorală. 

Art. 56. Votarea prin corespondenţă 
 1) Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate îşi pot 

exercita dreptul la vot prin corespondenţă la toate tipurile de alegeri şi la 
referendum. 

 2) Alegătorii care, în ziua alegerilor, nu se află în localitatea cu care sunt 
înscrişi în registrul electoral, îşi pot exercita dreptul la vot prin 
corespondenţă la toate tipurile de alegeri, cu excepţia alegerilor locale şi 
la referendum. Colegiul uninominal sau, după caz, circumscripţia 
electorală pentru care votează fiecare dintre alegătorii care îşi exercită 
dreptul de vot prin corespondenţă este colegiul uninominal, respectiv 
circumscripţia electorală, unde se află adresa cu care alegătorul este 
înscris în registrul electoral sau, în cazul alegătorilor care au domiciliul în 
străinătate, colegiul uninominal sau circumscripţia electorală pe teritoriul 
căruia s-a aflat ultima adresa din ţara cu care alegătorul a fost înscris în 
registrul electoral. 

 3) Alegătorul netransportabil din cauză de boală sau invaliditate, care 
doreşte să îşi exercite dreptul la vot prin corespondenţă va adresa o 
solicitare scrisă însoţită de copia documentului medical care atestă 
starea de boală sau invaliditate, fie biroului electoral de circumscripţie, fie 
Primăriei din localitatea în care domiciliază,  cu cel puţin 15 zile înaintea 
zilei alegerilor. Primăria este obligată să trimită biroului electoral de 
circumscripţie care funcţionează la nivelul circumscripţiei pe teritoriul 
căreia se află localitatea respectivă, toate solicitările pe care le primeşte 
şi documentele medicale care le însoţesc, astfel încât alegătorii care au 
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adresat solicitările respective să primească în timp util documentele 
necesare exprimării dreptului la vot. 

 4) Alegătorul care va vota prin corespondenţă pentru că nu se află în 
localitatea cu care este înscris în registrul electoral trebuie să adreseze, 
cu cel putin 45 de zile înainte de ziua alegerilor, o cerere în acest sens 
pe adresa Autorităţii Electorale, a biroului electoral de circumscripţie sau 
a biroului electoral de circumscripţie judeţeană, menţionând localitatea în 
care urmează sa se afle în ziua alegerilor şi adresa la care să i se trimită 
buletinul de vot. Toate cererile se centralizează de către Autoritatea 
Electorală. 

 5) Biroul electoral de circumscripţie, în cazul situaţiilor menţionate le alin. 3), 
respectiv Autoritatea Electorală, în cazul situaţiilor menţionate la alin. 4) 
verifică cererile pe care le primesc din partea alegătorilor care solicită să 
îşi exercite votul prin corespondenţă şi realizează o centralizare a 
acestora în funcţie de colegiile uninominale şi, după caz, circumscripţiile 
electorale pentru care urmează să voteze fiecare dintre aceşti alegători.  

 6) Autoritatea Electorală informează birourile electorale de circumscriptie şi 
birourile electorale judeţene cu privire la alegătorii care urmează să îşi 
exercite votul prin corespondenţă. Biroul electoral de circumscripţie 
informează birourile electorale ale secţiilor de votare cu privire la 
alegătorii care urmează să îşi exercite votul prin corespondenţă. 

 7) Numele alegătorilor care urmează să îşi exercite votul prin 
corespondenţă va fi însemnat ca atare în copiile listelor electorale pe 
care le vor avea la dipoziţie, în ziua alegerilor, membrii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. 

 8) Cu cel puţin 10 zile înaintea zilei alegerilor, biroul electoral de 
circumscripţie transmite fiecăruia dintre alegătorii care votează prin 
corespondenţă fiind netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, 
buletinele de vot corespunzătoare colegiului uninominal sau, după caz, 
circumscripţiei electorale pentru care votează alegătorul, pentru fiecare 
tip de alegere în parte şi, după caz, buletinele de vot pentru alegerea 
preşedintelui, împreună cu o scrisoare semnată de preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie care atestă dreptul alegătorului respectiv de a 
vota prin corespondenţa la alegerile aflate în curs de desfăşurare şi 
plicurile prin care alegătorul trimite buletinele conţinând voturile sale şi pe 
care este menţionata adresa biroului electoral de circumscriptie unde vor 
ajunge plicurile respective. 

 9) Cu cel puţin 10 zile înaintea zilei alegerilor, biroul electoral de 
circumscripţie transmite la Autoritatea Electorală lista alegătorilor din 
circumscripţia la nivelul căreia funcţionează care votează prin 
corespondenţă fiind netransportabili din cauză de boală sau invaliditate şi 
face public numărul de alegători din lista respectivă, defalcat, după caz, 
pe colegiile uninominale unde urmează a fi luate în calcul voturile 
alegătorilor respectivi. 

 10) Cu cel puţin 30 de zile înaintea zilei alegerilor, Autoritatea Electorală 
transmite fiecăruia dintre alegătorii care votează prin corespondenţă 
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aflându-se în altă localitate decât localitatea cu care sunt înscrişi în 
registrul electoral, buletinele de vot corespunzătoare colegiului 
uninominal şi, după caz, circumscripţie electorală pentru care votează 
alegătorul, pentru fiecare tip de alegere în parte şi, după caz, buletinele 
de vot pentru alegerea Preşedintelui României, împreună cu o scrisoare 
semnată de Preşedintele Autorităţii Electorale care atestă dreptul 
alegătorului respectiv de a vota prin corespondenţa la alegerile aflate în 
curs de desfăşurare şi cu plicurile prin care alegătorul trimite buletinele 
conţinând voturile sale şi pe care este mentionata adresa biroului 
electoral de circumscriptie unde vor ajunge plicurile respective. 

 11) Cu cel putin 30 de zile inaintea de ziua alegerilor, Autoritatea Electorala 
face public numărul de alegători care urmeaza sa isi exercite votul prin 
corespondenta, defalcat, după caz, pe circumscriptiile electorale şi 
colegiile uninominale unde urmeaza a fi luate în calcul voturile 
alegătorilor respectivi 

 12) Fiecare birou electoral de circumscriptie primeşte plicurile conţinând 
buletinele de vot însoţite de scrisoarile care atestă dreptul de a vota prin 
corespondenţă, trimise de alegătorii care şi-au exercitat dreptul de vot 
prin corespondenţă, sosite până la împlinirea a 48 de ore de la 
închiderea secţiilor de votare şi le clasifică în funcţie de colegiile 
uninominale pentru care au votat alegătorii respectivi. Pentru alegerile 
prezidenţiale, plicurile conţinând buletinele de vot trimise de alegătorii 
care şi-au exercitat dreptul de vot prin corespondenţă şi scrisorile care 
atestă dreptul alegătorilor de a vota prin corespondenţă se primesc de 
către birourile electorale judeţene, respectiv de către birourile electorale 
de sector.  

 13) După împlinirea termenului prevăzut la alin.(12), fiecare birou electoral de 
circumscriptie, respectiv fiecare birou electoral judeţean şi fiecare birou 
electoral de sector, în cazul alegerilor prezidenţiale, desface plicurile 
conţinând buletinele de vot scrisorile care atestă dreptul alegătorilor de a 
vota prin corespondenţă trimise de către alegătorii care şi-au exercitat 
dreptul la vot prin corespondenţă şi numără voturile exprimate pentru 
fiecare candidat în parte. 

 14) Autoritatea Electorală va stabili procedurile necesare pentru respectarea 
caracterului secret al votului exprimat prin corespondenţă. 

  
Capitolul 9. Observarea alegerilor 

  
Art. 57. Acreditarea observatorilor şi activitatea acestora 

  1) În afara membrilor birourilor electorale şi a candidaţilor, la toate 
operaţiunile din secţiile de votare, cât şi la toate operaţiunile efectuate de 
birourile electorale la toate nivelele pot asista: 

  - observatori interni; 
  - reprezentanţi ai unor organizaţii străine; 
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  - reprezentanţii presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini. 
  2) Pot fi acreditaţi, ca observatori interni, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor 
omului, care sunt legal constituite cu cel puţin şase luni înainte de data 
desfăşurării alegerilor şi în ale căror organe de conducere nu se află nici 
un membru al vreunui partid politic sau organizaţie a unei minorităţi 
naţionale care participă în alegeri conform legii. Persoanele desemnate 
de aceste organizaţii ca observatori nu pot fi membri ai vreunui partid 
politic sau organizaţie a unei minorităţi naţionale care participă în alegeri 
conform legii. 

  3) Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunii române 
se face de către Autoritatea Electorală şi poate fi contestată la acest 
organism. 

  4) Pot fi acreditaţi ca observatori interni doar persoanele propuse de către 
acele organizaţii neguvernamentale în privinţa cărora Autoritatea 
Electorală stabileşte că îndeplinesc prevederile alin. (2). Acreditarea 
observatorilor interni se face după cum urmează: 

  - pentru alegerile locale, de către birourile electorale de circumscripţie 
locală; 

  - pentru alegerile parlamentare, pentru alegerile europene şi pentru 
alegerile prezidenţiale, de către birourile electorale de circumscriptie 
judeţeana. 

  5) Acreditarea reprezentanţilor presei, radioului şi posturilor de televiziune 
străine, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale cu 
activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului care solicită 
acest lucru se face de către Autoritatea Electorală, la propunerea 
Ministerului Afacerilor Externe. 

  6) Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării. 
  7) Delegaţii acreditaţi pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, 

începând cu ora 06:00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, 
de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului 
verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai 
dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici un mod în 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza 
preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. 
Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă 
politică sau organizaţie  a unei minorităţi naţionale care participă la 
alegeri conform legii ori candidat independent sau încercarea de a 
influenţa operaţiunea alegătorului, ca şi încălcarea în orice mod a actului 
de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării 
de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, 
îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. 

    
Capitolul 10. Numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor 
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Art. 58. Persoanele care participa şi persoanele care asista la  numărarea 
voturilor 

   La toate operaţiunile ce ţin de numărarea voturilor participă membrii 
Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi pot asista candidaţii şi 
persoanele acreditate în condiţiile legii. 

Art. 59. Operaţiunile de numărare voturilor în secţiile de votare 

  1) După încheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
procedează la anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate.  

  2) Se consemează distinct, în procesele verbale, pentru fiecare tip de 
alegere, numărul buletinelor de vot anulate. 

  3) Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi 
se consemnează în procesele verbale. 

  4) Pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate aşa cum 
rezultă din listele de alegător cu buletinele de vot neutilizate şi anulate. 
Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine 
primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul verbal. În 
cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, 
se precizează în procesul verbal motivul pentru care apare eroarea, 
luând în considerare şi îmtâmpinările şi contestaţiile adresate biroului 
electoral al secţiei de votare. 

  5) În cazul în care suma nu se verifică, membri biroului secţiei de votare pot 
avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul verbal.  

  6) După aceste operaţiuni, se procedează la deschiderea urnelor. 
Deschiderea urnelor se face pe rând. Următoarea urnă se deschide după 
ce se efectuează numărătoare buletinelor de vot şi se consemnează 
rezultatele în procesul verbal de la urna anterioară. 

  7) Preşedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, numele 
şi prenumele candidatului votat sau, după caz, a listei votate şi va arăta 
buletinul de vot celor prezenţi. 

  8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală,  unul din membri 
biroului asistat de cel puţin încă un membru al acestuia consemnează 
opţiunea ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot. 

  9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către 
preşedinte, ajutat de ceilalţi membri ai biroului, într-un pachet separat 
pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie 
a minorităţilor naţionale şi candidat independent. 

  10) Pentru buletinele de vot nule cât şi pentru cele contestate se fac pachete 
separate. 

  11) Sunt nule buletinele care nu poartă ştampila de control a secţiei de 
votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele care nu 
au ştampila "votat" sau la care ştampila este aplicată pe mai multe 
patrulatere sau în afara acestora. Aceste buletine nu intră în calculul 
voturilor valabil exprimate. 
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  12) Pentru fiecare tip de alegeri, rezultatul se va consemna în câte un tabel 
separat. 

  13) Pentru fiecare tip de alegeri se va încheia în două exemplare originale, 
câte un proces verbal. 

  14) Procesul-verbal va cuprinde: 
   a) starea sigiliilor la urna la încheierea votării; 
   b) numărul buletinelor de vot primite; 
   c) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente; 
   d) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne potrivit listelor 

electorale permanente; 
   e) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne potrivit listelor 

electorale suplimentare; 
   f) numărul de voturi neîntrebuinţate şi anulate; 
   g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat sau 

fiecare listă; 
   h) numărul total al voturilor valabil exprimate; 
   i) numărul de voturi nule; 
   j) numărul de voturi contestate; 
   k) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de 

soluţionare a lor precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de 
circumscripţie. 

  15) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte şi de membrii biroului 
electoral al secţiei de votare şi vor purta ştampila acesteia. 

  16) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului nu influenţează asupra 
valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au 
împiedicat semnarea. 

  17) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a 
obţine o copie a procesului verbal, semnată de către preşedintele secţiei 
de votare, locţiitorul acestuia şi de către ceilalţi membri ai biroului. 

  18) În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face 
întâmpinări şi contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. 

  19) Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de 
votare. Ele se formulează în scris în două exemplare din care unul 
semnat şi ştampilat de preşedinte rămâne la contestator. 

  20) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî, de îndată, 
asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere. 

  21) Pentru fiecare tip de alegeri se întocmeşte câte un dosar care va 
cuprinde: procesul-verbal, contestaţiile privitoare la operaţiunile 
electorale ce ţin de acele alegeri, buletinele nule şi cele contestate,  
formularele tipizate care au folosit la calculul rezultatelor. Dosarele, 
sigilate şi stampilate, se vor înainta biroului electoral de circumscripţie 
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care functioneaza la nivelul imediat superior, în cel mult 24 de ore de la 
încheierea votării, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare, cu paza militară şi însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor minorităţilor 
naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţi sau persoane 
acreditate conform legii. 

Art. 60. Operaţiunile de numărare a voturilor în birourile eletorale de 
circumscripţie 

  1) După caz, la împlinirea a 48 de ore de la închiderea secţiilor de votare, 
dar nu mai târziu de împlinirea a 72 de ore de la acelaşi moment, biroul 
electoral de circumscripţie procedează la numărarea voturilor exprimate 
prin corespondenţă, pentru fiecare tip de alegere în parte, pentru fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale şi fiecare candidat independent. După caz, 
numărătoarea se va face şi pentru fiecare colegiu uninominal în parte.  

  2) Biroul electoral de circumscripţie centralizează informaţiile cu privire la 
voturile exprimate în intreaga circumscriptie, pentru fiecare tip de 
alegere. 

  3) Biroul electoral de circumscripţie întocmeşte şi câte un proces-verbal 
pentru fiecare tip de alegere.  

  4) Procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie trebuie să 
cuprindă următoarele date şi informaţii: 

   a) numărul alegătorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor de 
alegători, defalcat, după caz, pe colegii uninominale; 

   b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne potrivit listelor 
electorale permanente, defalcat, după caz, pe colegii uninominale; 

   c) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne potrivit listelor 
electorale suplimentare, defalcat, după caz, pe colegii uninominale; 

   d) numărul total al alegătorilor care şi-au exprimat votul prin 
corespondenţă, defalcat, după caz, pe colegii uninominale; 

   e) numărul total al voturilor valabil-exprimate, defalcat, după caz, pe 
colegii uninominale, cu menţiunea numărului de voturi exprimate în 
secţiile de votare şi a numărului de voturi exprimate prin corespondenţă; 

   f) numărul total al voturilor nule, defalcat, după caz, pe colegii 
uninominale, cu menţiunea numărului de voturi exprimate în secţiile de 
votare şi a numărului de voturi exprimate prin corespondenţă; 

   g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare 
candidat sau fiecare lista de candidati; 

   h) numele candidaţilor declaraţi aleşi la nivelul circumscripţiei la care 
functionează biroul electoral de circumscripţie, conform prevederilor 
prezentului Cod; 

   i) expunerea, pe scurt a întâmpinărilor, contestatiilor şi hotararilor luate 
de biroul electoral de circumscriptie locală, care sunt definitive.  



 54

  5) Procesele-verbale se întocmesc în doua exemplare în original şi se 
semneaza de catre presedinte şi ceilalti membri ai biroului electoral de 
circumscriptie şi vor purta stampila acestuia. 

  6) Un exemplar al procesului-verbal, impreuna cu intampinarile, contestatiile 
şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de 
votare, formand cate un dosar, sigilat şi semnat de membrii biroului 
electoral de circumscripţie, instituţiei pentru care au fost organizate 
alegerile la care se referă procesul verbal respectiv, cu pază militară, în 
cel mult 48 de ore, în vederea validarii alegerilor. 

  7) Al doilea exemplar al procesului-verbal se trimite, în termen de 24 de ore, 
la organismul electoral care funcţionează la nivel superior. 

  8) Biroul electoral de circumscripţie sau, după caz, Autoritatea Electorală 
eliberează certificatul doveditor al alegerilor pentru fiecare candidat 
declarat ales. 

    
Capitolul 11. Publicarea rezultatelor alegerilor şi ale referendumului 
    

Art. 61. Publicarea rezultatelor  
  1) În fiecare circumscripţie electorală, organismul electoral responsabil de 

stabilirea rezultatelor votării aduce la cunoştinţă publică rezultatele 
preliminare ale alegerilor, respectiv ale referendumului, cel puţin odată la 
24 de ore, înainte de a obţine procesele verbale şi rezultatele votării de la 
toate birourile electorale care funcţionează la nivele inferioare nivelului 
său.  

  2) După obţinerea rezultatelor votării de la toate birourile electorale care 
funcţionează la nivele inferioare nivelului său, organismul electoral 
responsabil de stabilirea rezultatelor alegerilor la nivelul circumscripţiei 
electorale aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale ale alegerilor, în 
cazul în care contestaţiile prezentate lui sau instanţei de judecată nu 
afectează rezultatele alegerilor. 

  3) Autoritatea Electorală publică rezultatele alegerilor în presă şi în 
Monitorul Oficial al României, în termen util, pentru respectarea 
prevederilor art. 60 alin. (3) din Constituţie. 

    
Capitolul 12. Contravenţii şi infracţiuni 

    
Art. 62. Contravenţii 

   Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: 

   a) înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale 
ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane 
fictive ori care nu au drept de vot 

   b) semnarea listei de susţinători cu încălcarea dispoziţiilor legii; 
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   c) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de 
candidaturi sau la folosirea semnelor electorale; 

   d) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisa a celui interesat, a 
cărţii de alegător sau neîntocmirea cărţii de alegător în termenele 
stabilite; 

   e) neluarea, de către organizatori, a măsurilor necesare desfăşurării 
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de 
băuturi alcoolice în timpul acestor adunări; 

   f) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în 
orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a 
oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite; 

   g) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele 
permise sau cu încălcarea prevederilor prezentei legi; 

   h) acceptarea de către un cetăţean a înscrierii sale în mai multe liste de 
candidaţi, exceptând cazurile candidaţilor propuşi de organizaţiile 
minorităţilor naţionale, în condiţiile prezentei legi; 

   i) refuzul de a se permite alegătorului care face dovada faptului că are 
dreptul să voteze în secţia de votare la care se prezintă pentru 
exprimarea dreptului la vot, în condiţiile prezentei legi; 

   j) neîndeplinirea procedurilor necesare pentru ca alegătorul care îşi 
exprimă, în baza prevederilor prezentei legi, dorinţa de a-şi exprima 
dreptul la vot prin corespondenţă, să primească documentele necesare 
votării; 

   k) refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor sau al 
persoanelor acreditate să asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale; 

   l) refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare scrisă înaintată în 
conformitate cu prevederile prezentei legi; 

   m) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al 
secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în 
împrejurimi; 

   n) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi stampila de votare 
alegătorului care a semnat în lista electorală, înmânarea buletinului de 
vot unui alegător care nu prezintă cartea de alegător şi actul de identitate 
ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală în 
care este înscris; 

   o) întocmirea, de către birourile electorale ale secţiilor de votare, a 
proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi; 

   p) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, 
precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de 
votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă 
politică, organizaţie a unei minorităţi naţionale sau un candidat 
independent; 

   q) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor secţiilor de 
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votare sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte 
însemne de propagandă electorală; 

   r) încălcarea, de către membrii birourilor electorale, a obligaţiei de a 
participa la activitatea acestor birouri; 

   s) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la: art. 42 alin. 5) şi  6), art.43, alin. 
3) şi 4), art. 44, alin. 1) – 6), alin. 10) – 14), alin. 16) – 24), alin. 26),  art. 
45, art. 46 alin. 1), 2) şi 4),  art. 47 alin. (14), art. 48, art. 49, alin. 1), 2) şi 
5), art. 50 alin. 4), 5), 7) şi  8), art. 51, alin. 2) -  5), art. 53 alin. 1) – 3) şi 
5). 

 63. Sancţionarea contravenţiilor 
  1) Contravenţiile prevăzute de art. 62 lit. f), g), k), q) şi o) se sancţionează 

cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), f), l), o), şi p) cu 
amenda de la 1.500 la 4.500 lei, iar cele de la lit. a), d), e), m), j), şi n) cu 
închisoare contravenţionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 
4.500 lei la 10.000 lei. 

  2) Contravenţiile prevăzute la art. 62, lit. s) se sancţionează cu amendă de 
la 30.000 lei la 50.000 lei. Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului 
politic, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau 
donatorului care a încălcat dispoziţiile prevăzute la art. 62, lit. s). 

  3) În situaţiile prevăzute la alin. 1) contravenientul varsă la bugetul de stat 
sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au 
constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii. 

  4) În acelaşi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un 
partid în curs de dizolvare sau de un partid care acţionează în baza 
statutului modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului 
Bucureşti, conform prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de 
încuviinţare a modificării statutului. 

  5) Contravenţiile prevăzute la art. 62 se constată de către reprezentanţii 
Autorităţii Electorale, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii  
Electorale.  

  6) Decizia Autorităţii Electorale poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, 
în condiţiile legii. 

  7) Prevederile alin. 1) – 6) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatǎ cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

  8) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti pronunţate asupra procesului verbal de constatare 
a contravenţiei sau după caz de la expirarea termenului de contestare a 
procesului verbal de constatare a contravenţiei sumele echivalente 
amenzilor neachitate se pot reţine din tranşele lunare ce urmează a fi 
achitate cu titlu de finanţare publică cu aplicarea în mod corespunzător a 
procedurii privind executarea silită prin poprire prevăzută de Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
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cu modificările şi completările ulterioare. 
  9) Ministerul Finanţelor Publice prin organele sale abilitate informează 

Autoritatea Electorală despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. 8) 
a amenzilor aplicate de către Autoritatea Electorală. 

  10) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai 
mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid au fost condamnaţi pentru o 
infracţiune în legătură cu finanţarea partidului sau, după caz, a campaniei 
electorale, aceştia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau ales 
local pentru mandatul obţinut, care este anulat. 

  11) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului sau, după caz, ale consiliului 
judeţean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de 
deputaţi, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate, după caz, 
de supleanţii de pe lista partidului respectiv sau de candidaţii situaţi pe 
locurile următoare în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obţinute. În cazul în care sancţiunea se aplică tuturor candidaţilor propuşi 
de un concurent electoral locurile devenite vacante vor fi ocupate de 
candidaţii propuşi de ceilalţi concurenţi electorali. 

  12) Dispoziţiile alin. 10) şi 11) se aplică şi candidaţilor independenţi, locul 
devenit vacant în acest caz urmând a fi ocupat de candidatul de pe lista 
partidului ori a alianţei electorale care a obţinut cel mai mare număr de 
voturi valabil exprimate. 

  13) Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin 
regulamentele consiliilor judeţene şi locale se va reglementa procedura 
de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. 10) – 12). 

Art. 64. Infracţiuni 
   Pentru fiecare din următoarele fapte, considerate infracţiuni, sunt 

prevăzute pedepse după cum urmează: 
  1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a 

alege sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se 
pedepseşte. 

  2) Înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe lista electorală permanentă a unor 
persoane care nu sunt înscrise în lista electorala constituie infracţiune şi 
se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se 
pedepseşte. 

  3) Violarea, prin orice mijloace, a secretului votului de către membrii biroului 
electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane constituie 
infractiune şi se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Tentativa 
se pedepseşte. 

  4) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în 
scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită 
listă de candidaţi ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de 
către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. 
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  5) Nu intră în categoria bunurilor prevazute la alin. (4) bunurile cu valoare 
simbolică, inscripţionate cu însemnele partidului respectiv. 

  6) Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de 
două sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.  

  7) Utilizarea unei cărţi de alegător nule sau a unei cărţi de alegător false ori 
a unui buletin de vot fals, introducerea în urnă a unui număr suplimentar 
de buletine decât cele la care are dreptul un alegător sau falsificarea prin 
orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie 
infractiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se 
pedepseşte.  

  8) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei 
sau al documentelor electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai 
gravă. Tentativa se pedepseşte.  

  9) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilita pentru închiderea votarii, 
precum şi transportarea urnei speciale în alte conditii decât cele 
prevazute la art. 83 constituie infractiuni şi se pedepsesc cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani. Tentativa se pedepseşte.  

  10) Introducerea în uz şi folosirea unui program de calculator cu vicii 
aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obţinute 
în secţiile de votare, totalizează cu erori sau duce la repartizarea 
mandatelor în afara prevederilor legii, constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se 
sanctionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la 
alterarea sistemului informaţional naţional. Tentativa la infracţiunile 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.  

Art. 65. Acţiunea penală în cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta lege 
  1) Pentru infracţiunile prevăzute în prezenta lege, acţiunea penală se pune 

în mişcare din oficiu. 
   2) Bunurile destinate sau folosite la savârsirea contraventiilor prevazute la 

art. 62 lit. s) sau a infractiunilor prevazute la art. 63 şi 64 ori rezultate din 
comiterea acestora se confisca. 

    
    

Titlul III. Dispoziţii privind alegerile locale 
    
Capitolul 13. Alegerea consiliilor locale  
    
Art. 66. Modul de alegere a consiliilor locale 
  1) Consiliile locale ale localităţilor al căror număr de locuitori este cel puţin 

egal cu 15000, se aleg prin scrutin organizat în colegii uninominale 
  2) Consiliile locale ale localităţilor al căror număr de locuitori este mai mic 

decât 15000 se aleg prin scrutin de listă organizat la nivelul localităţilor. 
Art. 67. Concurenţii electorali în alegerile pentru consiliile locale 
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   La alegerile pentru consiliile locale, candidaţii pot fi propuşi de către 
partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile aparţinând minorităţile 
naţionale sau pot fi candidaţi independenţi.  

Art. 68. Reguli pentru delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea 
consiliilor locale 

   În localităţile în care alegerile pentru consiliul local se desfăşoară în 
colegii uninominale, numărul acestora se determină prin împărţirea 
numărului de membri ai consiliului local la doi, rezultatul aproximându-se 
cu cel mai apropiat număr întreg superior. 

Art. 69. Autorităţile şi instituţiile publice responsabile cu delimitarea colegiilor 
uninominale pentru alegerea consiliilor locale 

   Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea consiliilor locale se 
efectuează de către Autoritatea Electorală, prin birourile judeţene ale 
acesteia, cu sprijinul  Serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, în termen de 120 de zlle de la publicarea prezentei legi în 
Monitorul Oficial. Delimitarea colegiilor uninominale se constituie în 
anexa la prezenta lege după validarea acesteia de către Parlamentul 
României. Operaţiunea de delimitare se actualizează la fiecare 4 ani 
funcţie de evoluţia demografică, cu cel puţin 6 luni înainte de alegerile 
parlamentare la termen. 

    
Capitolul 14. Alegerea consiliilor judeţene 

    
Art. 70. Modul de alegere a consiliilor judeţene 
  1) Consiliile judeţene se aleg prin scrutin organizat în colegii uninominale. 
  2) Numărul colegiilor uninominale din fiecare judeţ se determină prin 

împărţirea numărului de membri ai consiliului judeţean la doi, rezultatul 
aproximându-se cu cel mai apropiat număr întreg. 

Art. 71. Concurenţii electorali în alegerile pentru consiliile judeţene 
   La alegerile pentru consiliile judeţene, candidaţii pot fi propuşi de către 

partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile aparţinând minorităţile 
naţionale sau pot fi candidaţi independenţi.  

Art. 72. Reguli pentru delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea 
consiliilor judeţene 

   Delimitarea colegiilor uninominale se face ţinând cont de următoarele 
reguli: 

   a) pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate doar colegii uninominale 
întregi; 

   b) un colegiu uninominal poate cuprinde părţi ale unei singure localităţi 
sau una sau mai multe localităţi întregi; 

   c) un colegiu uninominal pentru alegerea consiliilor judeţene poate 
cuprinde numai colegii uninominale pentru alegerea consiliilor locale, 
întregi 

   d) pe teritoriul unui judeţ, delimitarea colegiilor uninominale se face 
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astfel încât mărimea acestora, calculată în număr de alegători să fie de 
aşa natură, încât cel mai mare colegiu uninominal să fie cu cel mult 33% 
mai mare decât cel mai mic colegiu uninominal, în condiţiile în care sunt 
respectate prevederile de la lit. a), lit. b) şi lit. c); 

   e) în accepţiunea reglementărilor din prezentul articol, prin localitate se 
înţelege comuna, oraşul sau municipiul. 

Art. 73. Autorităţile şi instituţiile publice responsabile cu delimitarea colegiilor 
uninominale pentru alegerea consiliilor judeţene 

   Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea consiliilor judeţene se 
efectuază de către Autoritatea Electorală, în termen de 120 de zlle de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial. Delimitarea colegiilor 
uninominale se constituie în anexa la prezenta lege după validarea 
acesteia de către Parlamentul României. Operaţiunea de delimitare se 
actualizează la fiecare 4 ani funcţie de evoluţia demografică, cu cel puţin 
6 luni înainte de alegerile locale la termen. 

    
Capitolul 15. Reguli suplimentare privind propunerile de candidaturi pentru 
alegerile locale 
    

Art. 74. Propunerea de candidatură pentru mai multe circumscripţii 
   În cazul alegerilor locale, o persoană poate candida pentru funcţia de 

primar, pentru funcţia de consilier local al aceleiaşi localităţi, cât şi pentru 
funcţia de consilier judeţean din cadrul aceluiaşi judeţ. 

    
Capitolul 16. Stabilirea rezultatelor alegerilor locale 
    

Art. 75. Stabilirea rezultatelor şi atribuirea mandatelor în cazul alegerilor 
pentru consiliile locale ale localităţilor cu număr de locuitori mai mic 
de 15000 

   a) atribuirea mandatelor intră în atribuţiile biroului electoral de 
circumscripţie locală; 

   b) în prima etapă, numărul de mandate ce revine fiecarei liste de 
candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi, se stabileşte de biroul 
electoral de circumscripţie în funcţie de coeficientul electoral, determinat 
prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate 
listele şi candidaţii independenţi la numărul total al consilierilor ce trebuie 
aleşi în circumscripţia respectivă conform Legii 215/2001; 

   c) biroul electoral de circumscriptie va repartiza fiecarei liste atâtea 
mandate de cate ori se include coeficientul electoral în numărul total al 
voturilor valabil exprimate pentru lista respectiva. Atribuirea mandatelor 
de pe fiecare listă se va face în ordinea înscrierii candidaţilor pe listă şi 
va începe cu lista de candidaţi pentru care s-au exprimat cele mai multe 
voturi. De asemenea, va fi declarat ales candidatul independent care a 
obţinut un număr cel putin egal cu coeficientul electoral. Se consideră 
voturi neutilizate în prima etapă, pentru fiecare listă de candidaţi şi pentru 
candidaţii independenţi, cele care au rămas după atribuirea mandatelor, 
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precum şi cele inferioare coeficientului electoral; 
   d) pentru atribuirea mandatelor rămase, în etapa a II-a, biroul electoral 

de circumscripţie va înregistra numărul de voturi neutilizate în prima 
etapă, pentru fiecare listă de candidaţi care a realizat în prima etapă un 
număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu coeficientul electoral. 
Mandatele neatribuite vor fi repartizate acestor liste în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi neutilizate, câte unul pentru fiecare, 
până la epuizarea lor. Dacă nu se reuşeşte repartizarea mandatelor, 
operaţiunea se repetă până la epuizarea acestora; 

   e) candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost alesi, sunt declarati 
supleanţi în listele respective; 

   f) în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de 
candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în 
care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru 
ocuparea locului vacant, partidele politice care i-au propus pe liste proprii 
sau în cadrul unei alianţe confirmă în scris că aceştia fac parte din 
partidul politic respectiv. În caz de vacanţă a mandatului de consilier 
independent, locul rămas liber nu se completează. 

Art. 76. Stabilirea rezultatelor şi atribuirea mandatelor în cazul alegerilor 
pentru consiliile locale ale localităţilor cu număr de locuitori egal cu 
cel puţin 15000 şi în cazul alegerilor pentru consiliile judeţene 

  1) Atribuirea mandatelor intră în atribuţiile biroului electoral de circumscripţie 
locală, în cazul alegerilor pentru consiliul local, respectiv în atribuţiile 
biroului electoral de circumscripţie judeţeană, în cazul alegerilor pentru 
consiliul judeţean. 

  2) În prima etapă, biroul electoral de circumscripţie declară ales, în fiecare 
colegiu uninominal, pe candidatul acelui partid, alianţă politică sau 
organizaţie a unei minorităţi naţionale care a obţinut cel mai mare număr 
de voturi în acel colegiu uninominal. 

  3) În cazul în care, într-un colegiu uninominal, există doi sau mai mulţi 
candidaţi cu acelaşi număr de voturi, se declară ales candidatul care a 
obţinut cel mai mare număr de voturi în cele mai multe dintre secţiile de 
votare de pe raza colegiului uninominal respectiv; 

  4) Dacă şi în urma aplicării criteriului de la litera c), există doi sau mai mulţi 
candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, este declarat ales 
candidatul cel mai în vârstă. 

  5) Un candidat independent poate fi declarat ales numai dacă a obţinut cel 
puţin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în colegiul în care a 
candidat. 

  6) În cea de a doua etapă, atribuirea mandatelor, la nivelul circumscripţiei 
electorale, se face după cum urmează: 

  a) se stabileşte coeficientul electoral al circumscripţiei electorale prin 
raportarea numărului de voturi valabil exprimate pentru toţi candidaţii 
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor minorităţilor naţionale 
şi candidaţii independenţi, din toate colegiile uninominale care intră în 
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componenţa circumscripţiei electorale respective, la numărul total de 
mandate din consiliul local, respectiv consiliul judeţean; 

   b) pentru fiecare partid politic, alianţă politică sau organizaţie a 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, se stabileşte numărul total 
de voturi obţinute de candidaţii săi din toate colegiile uninominale ce intră 
în componenţa circumscripţiei electorale respective prin însumarea 
numerelor reprezentând voturile obţinute de fiecare candidat în parte; 

   c) pentru fiecare partid politic, alianţă politică, organizaţie a minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri în condiţiile legii, se stabileşte numărul 
total de mandate la care ar avea dreptul în circumscripţia respectivă, atât 
dintre cele care se câştigă la nivelul colegiilor uninominale cât şi dintre 
cele care se atribuie la nivelul circumscripţiei electorale. Pentru aceasta, 
numerele rezultând din operaţiunea de la punctul b) se raportează la 
coeficientul electoral rezultat în urma operaţiunii de la punctul a), fiecărui 
partid politic şi fiecărei alianţe politice sau organizaţie a minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri conform legii, urmând să-i revină un 
număr de mandate egal cu partea întreagă a câtului rezultat din această 
operaţie, la care se adaugă mandatele ce se atribuie pentru fiecare rest 
în parte, în ordinea descrescătoare a resturilor, până la epuizarea 
mandatelor; 

   d) pentru fiecare partid politic, alianţă politică, organizaţie a minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri în condiţiile legii, din numărul de total 
de mandate rezultat în urma operaţiei de la punctul c) se scade numărul 
de mandate câştigate de candidaţii săi în colegiile uninominale în prima 
etapă. Pentru cazurile în care rezultatul acestei operaţiuni este un număr 
pozitiv, acesta reprezintă numărul de mandate care i se mai atribuie, la 
nivelul circumscripţiei electorale; 

   e) în cazul fiecărui partid politic şi fiecărei alianţe politice şi organizaţii a 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile legii, atribuirea 
mandatelor la nivelul circumscripţiei electorale se face de către biroul 
electoral de circumscripţie, în ordinea descrescătoare a raportului dintre 
numărul de voturi valabil exprimate obţinute de fiecare dintre candidaţii 
acestora în colegiile uninominale în care au candidat şi numărul total de 
voturi valabil exprimate în colegiul respectiv. 

Art. 77. Stabilirea rezultatelor şi atribuirea mandatelor în cazul alegerilor 
pentru funcţia de primar 

  1) În fiecare localitate, este declarat ales candidatul care a întrunit cel puţin 
jumătate plus unu din voturile valabil exprimate. 

  2) In cazul în care nici unul dintre candidatii la functia de primar nu a intrunit 
condiţia de la alineatul 1), se organizează un alt tur de scrutin, în cel mult 
doua saptamani, intre candidatii aflati pe primele doua locuri, în urma 
desfăşurării primului tur. La cel de-al doilea tur, este declarat ales 
candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. 

  3) În cazul în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu acelaşi număr de 
voturi, se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de 
voturi în cele mai multe dintre secţiile de votare de pe raza localităţii. 
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  4) Dacă şi în urma aplicării criteriului de la alineatul 3), există doi sau mai 
mulţi  candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, este declarat 
ales candidatul cel mai în vârstă. 

    
    

Titlul IV. Dispoziţii privind alegerile parlamentare 
    

Capitolul 17. Modul de alegere a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
    

Art. 78. Modul de alegere a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
   Camera Deputaţilor şi Senatul se aleg prin scrutin organizat în colegii 

uninominale. 
Art. 79. Concurenţii electorali în alegerilor parlamentare 

   La alegerile parlamentare, candidaţii pot fi propuşi de către partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile aparţinând 
minorităţile naţionale sau pot fi candidaţi independenţi.  

Art. 80. Reguli pentru delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile 
parlamentare 

  1) Pentru alegerile parlamentare, în cadrul fiecăreia dintre cele opt 
circumscripţii electorale se constituie colegii uninominale pentru alegerile 
parlamentare, după cum urmează: 

  a) pentru alegerea Camerei Deputaţilor, în cadrul fiecărui judeţ şi al 
municipiului Bucureşti, se stabilesc colegii uninominale în număr egal cu 
cel mai apropiat număr întreg  al câtului rezultat în urma împărţirii 
numărului de locuitori al judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti 
la 144.000;  

  b) pentru alegerea Senatului, în cadrul fiecărui judeţ şi al municipiului 
Bucureşti, se constituie colegii uninominale în număr egal cu cel mai 
apropiat număr întreg  al câtului rezultat în urma împărţirii numărului de 
locuitori al judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti la 340.000;  

  c) Numărul de locuitori avut în vedere la calculul numărului de colegii 
care se delimitează în cadrul fiecărui judeţ este cel rezultat în urma 
ultimului recensământ care precede alegerile. 

  2) Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile parlamentare se face 
ţinând cont de următoarele reguli: 

  a) o circumscripţie electorală poate fi compusă numai din colegii 
uninominale întregi; 

   b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să se afle pe 
teritoriul unuia şi aceluiaşi judeţ sau al municipiului Bucureşti; 

   c) pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate doar colegii uninominale 
întregi; 

   d) un colegiu uninominal poate cuprinde părţi ale unei singure localităţi 
sau una sau mai multe localităţi întregi; 



 64

   e) în cadrul unei circumscripţii electorale, delimitarea colegiilor 
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru alegerea 
Senatului se face astfel încât mărimea acestora, calculată în număr de 
locuitori, să fie de aşa natură încât cel mai mare colegiu să fie cu cel mult 
33% mai mare decât cel mai mic colegiu, în condiţiile în care sunt 
respectate prevederile de la lit. a), lit. b) şi lit. c); 

   f) pe teritoriul localităţii în care se delimitează colegii uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor în număr impar mai mare sau egal cu trei, 
unul dintre colegiile uninominale pentru alegerea Senatului va fi format fie 
dintr-un colegiu uninominal fie din trei colegii uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor alăturate, iar toate celelalte colegii pentru 
alegerea Senatului vor fi formate din două colegii uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor alăturate, astfel încât să fie respectate 
prevederile de la lit. d);  

   g) în situaţia în care, pe teritoriul unui judeţ, nu există posibilitatea ca 
toate colegiile uninominale pentru alegerea Senatului să fie constituite 
din câte două colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor alăturate, 
un singur colegiu uninominal pentru alegerea Senatului va fi format fie 
dintr-un colegiu uninominal, fie din trei colegii uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor alăturate, în condiţiile în care toate 
celelalte colegii pentru alegerea Senatului vor fi formate din două colegii 
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor alăturate, astfel încât 
să fie respectate prevederile de la lit. d); 

Art. 81. Autorităţile şi instituţiile publice responsabile cu delimitarea colegiilor 
uninominale pentru alegerile parlamentare 

   Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile parlamentare se 
efectuază de către Autoritatea Electorală, în termen de 120 de zlle de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial. Delimitarea colegiilor 
uninominale se constituie în anexa la prezenta lege după validarea 
acesteia de către Parlamentul României. Operaţiunea de delimitare se 
actualizează la fiecare 4 ani funcţie de evoluţia demografică, cu cel puţin 
6 luni înainte de alegerile parlamentare la termen. 

Art. 82. Constituirea oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de 
sector 

  1) La nivelul fiecărui judeţ şi al fiecărui sector al municipiului Bucureşti se 
constituie un oficiu electoral judeţean, respectiv un oficiu electoral de 
sector, format din 3 judecători şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii în colegiile 
uninominale de pe raza judeţului respectiv. 

  2) Desemnarea celor 3 judecători se face în şedinţă publică, în termen de 5 
zile de la începerea perioadei electorale, de către preşedintele 
tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai 
tribunalului judeţean, respectiv ai Tribunalului Bucureşti. Data şedinţei se 
aduce la cunoştinţa publică, prin presă, de preşedintele tribunalului, cu 
cel puţin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează 
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într-un proces-verbal, semnat de preşedinte, ce constituie actul de 
învestire. În termen de 24 de ore de la desemnare, judecătorii, prin vot 
secret, aleg preşedintele oficiului electoral judeţean. Oficiul astfel 
constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, 
urmând a fi completat cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri conform legii. 

  3) În termen de 2 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, 
partidele politice,  alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform legii vor 
comunica, în scris, fiecărui oficiu electoral judeţean, respectiv fiecărui 
oficiu electoral de sector, numele şi prenumele reprezentanţilor lor în 
biroul electoral judeţean. Comunicările transmise după acest termen nu 
se mai iau în considerare. 

  4) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice, ai alianţelor politice, ai 
alianţelor electorale şi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri în condiţiile legii în oficiul electoral judeţean, respectiv 
în oficiul electoral de sector se face aplicând în mod corespunzător 
prevederile de la art. 17, alin. 6) – 8). 

  5) Un partid sau o alianţa politică, care participă la alegeri nu poate avea 
mai mult de 2 reprezentanţi în fiecare oficiu electoral judeţean, respectiv 
fiecare oficiu electoral de sector. 

Art. 83. Atribuţiile oficiilor electorale judeţene şi ale oficiilor electorale de 
sector 

  1) Oficiile electorale judeţene şi oficiile electorale de sector au următoarele 
atribuţii: 

  a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în judeţele, 
respectiv în sectoarele la nivelul cărora funcţionează, veghează la 
organizarea, din timp, a secţiilor de votare; 

  b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile 
cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe 
teritoriul judeţului, respectiv al sectorului la nivelul căruia funcţionează; 

  c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, 
ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "Votat", formularele pentru 
încheierea proceselor verbale cât şi celelalte materiale necesare 
procesului electoral; 

  d) totalizează rezultatul alegerilor, conform proceselor verbale, primite de 
la birourile electorale ale secţiilor de votare din subordine pentru fiecare 
colegiu uninominal pentru alegerea deputaţilor şi pentru fiecare colegiu 
uninominal pentru alegerea senatorilor; de pe teritoriul judeţului, respectiv 
al sectorului la nivelul căruia funcţionează şi transmite rezultatele către 
biroul electoral de circumscripţie căruia i se subordonează; 

  e) înaintează biroului electoral de circumscripţie căruia i se 
subordonează procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, de pe 
raza judeţului, respectiv de pe raza sectorului respectiv, precum şi 
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întâmpinările, contestaţiile şi procesele verbale primite de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare; 

  g) în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului prevăzut la art.33, 
alin. 6), oficiul electoral judeţean le va comunica preşedinţilor secţiilor de 
votare care sunt partidele politice şi organizaţiile minorităţilor naţionale 
reprezentate în parlament prin grup parlamentar propriu, celelalte partide 
politice şi alianţe politice care au depus candidaţi la nivelul colegiilor 
uninominale, precum şi numărul de candidaturi depuse de acestea, în 
scopul completării birourilor electorale ale secţiilor de votare 

  2) Hotărârile oficiului electoral judeţean, respectiv ale oficiului electoral de 
sector se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică. 

    
Capitolul 18. Reguli suplimentare privind propunerile de candidaturi pentru 
alegerile parlamentare 
    

Art. 84. Numărul de propuneri de candidatură din partea unui concurent 
electoral, pentru un colegiu uninominal 

   În  fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor poate avea cel mult 
două propuneri de candidatură. 

Art. 85. Propunerile de candidatură din partea organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale 

   O organizaţie a unei minorităţilor naţionale poate propune  acelaşi 
candidat pentru mai multe colegii uninominale aparţinând diferitor 
circumscripţii electorale, numai în condiţiile în care propune un singur 
candidat la nivel naţional şi doar pentru alegerea Camerei Deputaţilor. 

    
Capitolul 19. Constatarea rezultatelor alegerilor parlamentare 
    
Art. 86. Constatarea numărului de voturi obţinut de fiecare competitor 

electoral la nivel naţional 
  1) Autoritatea Electorală totalizează, pentru fiecare partid politic, alianţă 

politică, alianţă electorală şi organizaţie a unei minorităţi naţionale care 
participă la alegeri conform legii, numărul de voturi obţinute de candidaţii 
săi în toate circumscripţiile electorale, separat pentru Camera Deputaţilor 
şi pentru Senat, pe baza datelor comunicate de birourile electorale de 
circumscripţie. 

  2) Pe baza rezultatelor obţinute în urma operaţiunilor de la alineatul (1), 
Autoritatea Electorală întocmeşte, în 9 exemplare, următoarele 
documente: 

  a) lista cuprinzând partidele politice şi organizaţiile minorităţilor naţionale 
care participă în alegeri conform legii care îndeplinesc condiţia ca, la 
alegerile pentru Camera Deputaţilor, să fi obţinut cel mai mare număr de 
voturi valabil exprimate în cel puţin 5 colegii uninominale la nivel naţional 
sau cel puţin 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional, iar 
la alegerile pentru Senat,  să fi obţinut cel mai mare număr de voturi 
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valabil exprimate în cel puţin 3 colegii uninominale la nivel naţional sau 
cel puţin 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional; 

  b) lista cuprinzând alianţele politice şi alianţele electorale care 
îndeplinesc condiţia ca, la alegerile pentru Camera Deputaţilor, să fi 
obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în cel puţin 10 
colegii uninominale la nivel naţional sau un procent egal cu cel puţin 5% 
din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional plus 2% pentru 
fiecare membru al alianţei începând cu cel de-al doilea, iar la alegerile 
pentru Senat, să fi obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate 
în cel puţin 6 colegii uninominale la nivel naţional sau cel puţin un 
procent egal cu 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional 
plus 2% pentru fiecare membru al alianţei începând cu cel de-al doilea 
membru al alianţei; 

  3) Autoritatea Electorală transmite câte un exemplar din documentele 
prevăzute la alineatul (2), fiecăruia din cele 8 birouri electorale de 
circumscripţie. 

  4) Pentru organizaţiile minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit condiţiile 
prevăzute la alineatul 2 şi care au dreptul conform legii la reprezentare în 
Camera Deputaţilor se stabileşte un coeficient electoral la nivel naţional, 
pentru a determina acele organizaţii ale minorităţilor naţionale care pot 
avea reprezentanţi în Camera Deputaţilor. 

  5) Coeficientul electoral la nivel naţional se stabilieşte prin împărţirea 
numărului total de voturi valabil exprimate la nivel naţional pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor la dublul numărului de colegii uninominale 
constituite la nivel naţional pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Are 
dreptul la reprezentare organizaţia minorităţii naţionale care a obţinut cel 
puţin 10% din coeficientul electoral. Se declară ales acel reprezentant al 
organizaţiei minorităţii naţionale care a obţinut cel mai mare număr de 
voturi.   

Art. 87. Atribuirea mandatelor la nivelul colegiilor uninominale 
  1) Pentru fiecare colegiu uninominal, biroul electoral de circumscripţie 

declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în 
colegiul uninominal respectiv şi care a candidat în numele unui partid 
politic, unei alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii aparţinând 
minorităţilor naţionale care îndeplineşte condiţia prevăzută la art.86, alin. 
2). 

  2) Dacă într-un colegiu uninominal există doi sau mai mulţi candidaţi care 
obţin acelaşi cel mai mare număr de voturi, este declarat ales candidatul 
care  a obţinut cel mai mare număr de voturi în cele mai multe secţii de 
votare, luându-se în considerare numai voturile obţinute de candidaţii 
între care trebuie să se realizeze departajarea.   

  3) Dacă nici în urma aplicării criteriului prevăzut la alin.2) nu se poate 
realiza departajarea, este declarat ales candidatul cel mai în vârstă dintre 
cei care au obţinut cel mai mare număr de voturi. 

  4) Candidatul independent este declarat ales dacă a obţinut cel puţin 
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jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în colegiul uninominal în 
care a candidat. 

  5) Dacă într-un colegiu uninominal, un candidat independent a obţinut cel 
mai mare număr de voturi valabil exprimate, însă fără ca acesta să 
reprezinte cel puţin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în 
colegiul uninominal respectiv, este declarat ales candidatul situat pe locul 
imediat următor în ordinea inversă a numărului de voturi obţinute. 

Art. 88. Constatarea numărului de mandate la care are dreptul fiecare partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie aparţinând 
minorităţilor naţionale în fiecare circumscripţie electorală 

  1) Autoritatea Electorală însumează, la nivel naţional, pentru fiecare din 
cele două Camere ale Parlamentului, voturile obţinute de toate partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile aparţinând 
minorităţilor naţionale  care îndeplinesc condiţia prevăzută la art.86, alin. 
2).  

  2) Pentru fiecare din cele două Camere, se stabileşte numărul de mandate 
la care au dreptul, laolaltă, partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale şi organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale menţionate la 
alin. 1), scăzându-se, din numărul de membri ai fiecărei Camere,  
numărul de mandate care au fost atribuite candidaţilor independenţi şi 
candidaţilor aparţinând altor competitori electorali decât cei menţionaţi la 
alin. 1). 

  3) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi 
organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale dintre cele menţionate la 
alin. 1), se stabileşte, pentru fiecare din cele două Camere, numărul de 
mandate la care are dreptul în fiecare circumscripţie electorală, prin 
efectuarea următoarelor operaţii: 

  a) se înmulţeşte numărul de voturi valabil exprimate obţinute de către 
candidaţii propuşi în toate colegiile uninominale de pe raza 
circumscripţiei cu numărul de mandate obţinut în urma operaţiunii de la 
alin. 2) şi se împarte rezultatul obţinut la numărul de voturi obţinut în 
urma operaţiei de la alin.1); partea întreagă a rezultatului acestei operaţii 
reprezintă numărul de mandate la care are dreptul, în această fază, 
fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi fiecare 
organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale; 

  b) resturile operaţiei de la punctul a) se dispun în ordine descrescătoare, 
fiecăruia dintre acestea urmând să-i revină un mandat, până când se 
epuiezază toate mandatele care sunt de atribuit; 

  4) Autoritatea Electorală informează fiecare birou electoral de circumscripţie 
cu privire la numărul total de mandate care revin, în circumscripţia 
electorală respectivă, atât în cazul Camerei Deputaţilor, cât şi în cazul 
Senatului, fiecărui competitor electoral, conform rezultatului operaţiilor 
descrise la alin. 3) 

Art. 89. Atribuirea mandatelor la nivelul circumscripţiilor electorale 
  1) Pentru fiecare fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi 
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organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplineşte condiţia 
prevăzută la art.86, alin. 2), din numărul de total de mandate rezultat în 
urma operaţiei de la art. 88, alin. 3) se scade numărul de mandate primite 
de candidaţii săi la nivelul colegiilor uninominale, conform art. 87. Pentru 
cazurile în care rezultatul acestei operaţiuni este un număr pozitiv, acesta 
reprezintă numărul de mandate care i se atribuie în plus, la nivelul 
circumscripţiei electorale, competitorului electoral respectiv.  

  2) În fiecare circumscripţie electorală, în mod separat pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat, pentru fiecare fiecare partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală şi organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale 
dintre cele menţionate la alin. 1), se ordonează candidaţii din colegii 
uninominale de pe raza circumscripţiei electorale care nu au primit 
mandate în conformitate cu prevederile art. 87, în ordinea 
descrescătoare a  raportului dintre numărul de voturi valabil exprimate 
obţinut de fiecare dintre ei în colegiul uninominal în care a candidat şi 
numărul total de voturi valabil exprimate în colegiul respectiv. Fiecărui 
candidat îi revine, în această ordine, câte un mandat, până când se 
epuizează numărul de mandate obţinut în urma operaţiei de la alin.1). 

  3) După încheierea tuturor operaţiunilor menţionale la alin. 1) şi 2), biroul 
electoral de circumscripţie eliberează candidaţilor declaraţi aleşi 
certificatul doveditor al alegerii. 

   
   

Titlul V. Dispoziţii privind alegerile prezidenţiale 
    
Capitolul 20. Constituirea oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de 
sector pentru alegerile prezidenţiale şi atribuţiile acestora 
    
Art. 90. Constituirea oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de 

sector pentru alegerile prezidenţiale 
   La nivelul fiecărui judeţ şi al fiecărui sector al municipiului Bucureşti se 

constituie un oficiu electoral judeţean, respectiv un oficiu electoral de 
sector, format din 3 judecători şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care propun candidaţi pentru alegerile 
prezidenţiale. Constituirea acestor oficii se realizează, în mod 
corespunzător, conform prevederilor art.17 al prezentei legi. 

Art. 91. Atribuţiile oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de sector 
pentru alegerile prezidenţiale 

   Oficiilor electorale judeţene şi oficiilor electorale de sector le revin, în 
mod corespunzător, atribuţiile prevăzute în art.18 şi ale art. 37 alin. 4) – 
6) din prezenta lege. 

    
Capitolul 21. Reguli suplimentare privind propunerile de candidaturi pentru 
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alegerile prezidenţiale 
    
Art. 92. Propunerile de candidatură pentru alegerile prezidenţiale 
  1) La alegerile prezidenţiale, candidaţii pot fi propuşi de către partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale sau pot fi candidaţi independenţi. 

  2) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se 
depun la Autoritatea Electorală în cel mult 15 zile de la începerea 
perioadei electorale. 

  3) Propunerile prevăzute la alin. 2) se fac în scris şi vor fi înregistrate, cu 
îndeplinirea următoarelor condiţii:  

  a) sunt semnate de conducătorul partidului politic, de conducerea 
alianţei politice sau de conducătorul organizaţiei minorităţii naţionale care 
participă la alegeri în condiţiile legii, care a propus candidatul sau, după 
caz, de candidatul independent; 

  b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, 
domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea ca 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida; 

  c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, 
semnată şi datată de candidat, precum şi de lista sau listele 
susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 300.000 de alegători; 

  d) lista sau listele susţinătorilor trebuie să cuprindă scopul, data 
întocmirii, prenumele şi numele candidatului, precum şi numele, 
prenumele, data naşterii, adresa, seria şi numărul actului de identitate şi 
semnăturile alegătorilor care susţin candidatura. Fiecare listă trebuie 
însoţită de declaraţia pe proprie răspundere a celui care a colectat 
semnăturile de susţinere. 

  4) Lista susţinătorilor reprezintă un act public, sub sancţiunea prevăzută de 
art. 292 Cod penal. 

  5) Propunerea de candidatură se depune în 4 exemplare, un exemplar 
original şi 3 copii, din care originalul şi o copie se păstrează la Autoritatea 
Electorală, un altul se înregistrează la Curtea Constituţională, iar al 
patrulea, certificat de preşedintele Autorităţii Electorale, se restituie 
depunătorului.  

  6) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 35 din Constituţie pentru a fi alese 
sau care au fost alese anterior, de două ori, ca Preşedinte al României. 

  7) Autoritatea Electorală aduce la cunoştinţa publică, prin presă, şi afişează, 
la sediul său, propunerile de candidaţi pe care le-a primit, în termen de 
24 de ore de la înregistrare.  

Art. 93. Contestarea propunerilor de candidaturi şi judecarea contestaţiilor 
  1) In cel mult 72 de ore de la expirarea termenului de depunere a 

candidaturilor, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile aparţinând 
minorităţilor naţionale, sau cetăţenii pot contesta înregistrarea sau 
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neînregistrarea candidaturii. Contestaţia se depune la Autoritatea 
Electorală, care o înaintează împreună cu dosarul candidaturii, în termen 
de 24 de ore, spre soluţionare, Curţii Constituţionale. 

  2) Curtea Constituţionala soluţionează contestaţia în termen de 48 de ore 
de la înregistrare. Soluţia este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial 
al României. 

Art. 94. Constatarea rămânerii definitive a candidaturilor 
   A doua zi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, 

prevăzut la  art.93, alin.2), Autoritatea Electorală constată, pe bază de 
proces verbal, rămânerea definitivă a candidaturilor, afişează la sediul 
său candidaturile definitive, dispune imprimarea buletinelor de vot şi 
comunică birourilor electorale judeţene candidaturile definitive 
înregistrate, în ordinea în care au fost depuse. 

    
Capitolul 22. Constatarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale 
    
Art. 95. Centralizarea datelor privind rezultatele alegerilor prezidenţiale 
  1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale 

secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor şi întâmpinărilor 
primite, oficiul electoral judeţean, respectiv oficiul electoral de sector, 
încheie un proces-verbal, care va cuprinde: 

  a) numărul alegătorilor din judeţ, respectiv din sector, potrivit listelor 
electorale permanente; 

  b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne în judeţul, 
respectiv în sectorul respectiv; 

  c) numărul total al voturilor valabil exprimate; 

  d) numărul voturilor nule; 

  e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul 
judeţului, respectiv al sectorului; 

  f) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul 
judeţului sau al municipiului Bucureşti;  

  g) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestaţiilor şi hotărârilor luate 
de biroul electoral de circumscripţie.  

  2) Procesul-verbal, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-
verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formînd un 
dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral, se 
înaintează, cu paza militară, la Autoritatea Electorală, în cel mult 48 de 
ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale 
secţiilor de votare. 

  3) Autoritatea Electorală rezolvă întâmpinările şi contestaţiile depuse, 
deciziile date fiind definitive, după care încheie un proces-verbal 
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cuprinzând: 
   a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente; 
   b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne 
   c) numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondenţă 
   d) numărul total al voturilor nule; 
   e) numărul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga ţară, pentru 

fiecare candidat şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 81 
din Constituţie; în situaţia în care aceste condiţii nu sînt întrunite, 
prenumele şi numele candidaţilor ce vor participa la al doilea tur de 
scrutin; 

   f) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor de 
la lit. a) - e), care se aplica în mod corespunzător, prenumele şi numele 
candidatului a cărui alegere a fost constatată; 

   g) modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinările primite. 

  4) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu dosarele 
întocmite de oficiile electorale de circumscripţie, primite potrivit alin. (2), 
se înaintează, cu paza militară, la Curtea Constituţională, în termen de 
24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar. 

Art. 96. Stabilirea candidatului câştigător în alegerile prezidenţiale 
  1) Autoritatea Electorală declară ales candidatul care obţine cel puţin 

jumătate plus unu din numărul alegătorilor înscrişi în registrul electoral la 
nivel naţional. 

  2) În cazul în care nici un candidat nu îndeplineşte condiţia prevăzută la 
alin. 1), se organizează al doilea tur de scrutin, în condiţiile prevăzute la 
art. 81 alin. (3) din Constituţie, la 2 săptămâni de la primul tur de scrutin, 
în aceleaşi secţii de votare, sub conducerea operaţiunilor electorale de 
către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegători de 
la primul tur. 

  3) În al doilea tur de scrutin participă primii doi candidaţi care au obţinut cel 
mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga ţară, la primul 
tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constituţională în 
termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art.95 
alin. 4), prin aducerea la cunoştinţa publică a prenumelui şi numelui celor 
doi candidaţi care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin şi a zilei 
votării stabilite potrivit alin. 2). 

  4) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data 
când s-a adus la cunoştinţa publică ziua votării.  

  5) În termen de 2 zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili 
orarul pentru desfăşurarea acesteia la serviciile publice de radio şi 
televiziune şi repartizarea timpilor de antenă.  

  6) La al doilea tur de scrutin, Autoritatea Electorală îl declară ales pe 
candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi. 
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  7) În cazul în care, fie la primul tur de scrutin, fie la al doilea, există doi sau 
mai mulţi candidaţi care obţin acelaşi număr de voturi, candidaţii 
respectivi sunt clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de secţii de 
votare în care au obţinut cel mai mare număr de voturi, luându-se în 
considerare numai voturile obţinute de candidaţii între care trebuie să se 
realizeze departajarea.   

  8) Dacă în urma aplicării criteriului de la alin. 7), există doi sau mai mulţi 
candidaţi aflaţi la egalitate, candidaţii respectivi sunt clasaţi în ordinea 
inversă a vârstei. 

Art. 97. Verificarea corectitudinii alegerilor şi validarea rezultatului acestora 
de către Curtea Constituţională 

  1) Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi 
stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice 
atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot 
participa la al doilea tur de scrutin. În aceasta situaţie, Curtea va dispune 
repetarea turului de scrutin în a treia duminică de la data anulării 
alegerilor. 

  2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de către partidele politice, 
alianţele politice sau alte organizaţii care participă la alegeri conform 
legii, precum şi de candidaţii independenţi, în termen de cel mult 3 zile de 
la închiderea votării; cererea trebuie motivată şi însoţita de dovezile pe 
care se întemeiază.  

  3) Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în 
producerea fraudei.  

  4) Soluţionarea cererii de către Curtea Constituţională se face până la data 
prevăzută de lege pentru aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului 
alegerilor.  

  5) Curtea Constituţională publică rezultatul alegerilor în presă şi în Monitorul 
Oficial al României pentru fiecare tur de scrutin şi validează rezultatul 
alegerilor pentru preşedintele ales.  

  6) Actul de validare se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se prezintă 
Parlamentului pentru depunerea jurământului prevăzut de art. 82 alin. (2) 
din Constituţie, unul rămâne la Curtea Constituţională, iar al treilea se 
înmânează candidatului ales.  

    
    

Titlul VI. Dispoziţii privind alegerile europene 
    
Capitolul 23. Modul de alegere a membrilor în Parlamentul European 
    
Art. 98. Modul de alegere a membrilor în Parlamentul European 

   Reprezentanţii României în Parlamentul European se aleg prin scrutin de 
listă cu vot preferenţial organizat în circumscripţii electorale constituite la 
nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, cu repartizarea 
fiecăruia dintre candidaţii de pe o listă într-un colegiu uninominal. 
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Art. 99. Concurenţii electorali în alegerile europene 
   La alegerile europene, candidaţii pot fi propuşi de către partidele politice, 

alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile aparţinând 
minorităţile naţionale sau pot fi candidaţi independenţi.  

Art. 100. Reguli pentru delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile 
europene 

  1) Pentru alegerile europene, în cadrul fiecăreia dintre cele opt 
circumscripţii electorale, se constituie colegii uninominale în număr egal 
cu numărul de membri ai Parlamentului European care se aleg pe 
teritoriul circumscripţiei respective. 

  2) Stabilirea numărului de membri ai Parlamentului European care se aleg 
la nivelul unei circumscripţii electorale, se realizează după cum urmează: 

  a) se divide numărul total de alegători cu drept de vot, la nivel naţional, 
înscrişi în registrul electoral, la numărul de membri în Parlamentul 
European care se aleg la nivel naţional; 

  b) pentru fiecare circumscripţie electorală, se devide numărul de alegători 
înscrişi în registrul electoral în respectiva circumscripţie la numărul 
rezultat în urma operaţiunii de la punctul a); partea întreagă a rezultatului 
acestei operaţiuni reprezintă numărul de mandate de membru în 
Parlamentul European care revine circumscripţiei; 

  c) resturile operaţiunii de la punctul b) se dispun în ordine 
descrescătoare, fiecare dintre acestea determinând câte un mandat care 
revine circumscripţiei electorale căreia îi corespunde restul respectiv şi 
care se adaugă la nmărul de mandate rezultat în urma operaţiunii de la 
punctul b), până când se epuizează toate mandatele la nivel naţional. 

  3) Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile parlamentare se face 
ţinând cont de următoarele reguli: 

  a) o circumscripţie electorală poate fi compusă numai din colegii 
uninominale întregi; 

  b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să se afle pe 
teritoriul unuia şi aceluiaşi judeţ sau al municipiului Bucureşti; 

  c) pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate doar colegii uninominale 
întregi; 

  d) un colegiu uninominal poate cuprinde părţi ale unei singure localităţi 
sau una sau mai multe localităţi întregi; 

  e) în cadrul unei circumscripţii electorale, delimitarea colegiilor 
uninominale se face astfel încât mărimea acestora, calculată în număr de 
locuitori, să fie de aşa natură încât cel mai mare colegiu să fie cu cel mult 
33% mai mare decât cel mai mic colegiu, în condiţiile în care sunt 
respectate prevederile de la lit. a), lit. b) şi lit. c); 

Art. 101. Autorităţile şi instituţiile publice responsabile cu delimitarea colegiilor 
uninominale pentru alegerile europene 

   Delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile parlamentare se 
efectuază de către Autoritatea Electorală, în termen de 120 de zlle de la 
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publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial. Delimitarea colegiilor 
uninominale se constituie în anexa la prezenta lege după validarea 
acesteia de către Parlamentul României. Operaţiunea de delimitare se 
actualizează la fiecare 4 ani funcţie de evoluţia demografică, cu cel puţin 
6 luni înainte de alegerile parlamentare la termen. 

Art. 102. Constituirea oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de 
sector pentru alegerile europene 

   La nivelul fiecărui judeţ şi al fiecărui sector al municipiului Bucureşti se 
constituie un oficiu electoral judeţean, respectiv un oficiu electoral de 
sector, format din 3 judecători şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care propun candidaţi pentru alegerile europene. 
Constituirea acestor oficii se realizează, în mod corespunzător, conform 
prevederilor art.17 al prezentei legi. 

Art. 103. Atribuţiile oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de sector 
pentru alegerile europene 

   Oficiilor electorale judeţene şi oficiilor electorale de sector le revin, în 
mod corespunzător, atribuţiile prevăzute în art. 16 şi art. 37 alin. 4) – 6) al 
prezentei legi. 

    
Capitolul 24. Reguli privind propunerile de candidaturi pentru alegerile europene 
    
Art. 104. Propunerile de candidatură 
  1) Propunerile de candidatură din partea partidelor politice, alianţelor 

politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, precum şi propunerile de candidaturi independente se 
stabilesc la nivelul celor opt circumscripţii electorale şi se prezintă 
birourilor electorale de circumscripţie. 

  2) Pentru fiecare circumscripţie electorală, fiecare partid politic, alianţă 
politică, alianţă electorală, organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale 
poate propune o listă de candidaţi în număr egal cu numărul de membri 
în Parlamentul European care se aleg în circumscripţia respectivă. La 
această listă poate fi adăugată o listă de supleanţi în număr egal cu un 
sfert din numărul de membri în Parlamentul European care se aleg în 
circumscripţia respectivă.  

  3) Fiecare dintre candidaţii care figurează pe o listă de candidaţi propusă de 
un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie 
aparţinând minorităţilor naţionale, alţii decât candidaţii supleanţi, este 
primul pe lista respectivă într-unul din colegiile uninominale constituite pe 
teritoriul circumscripţiei electorale respective 

    
Capitolul 25. Modul în care votează alegătorul în alegerile europene 
    
Art. 105. Modul în care votează alegătorul 

  1) Alegătorul aplică ştampila VOTAT pe buletinul de vot, în interiorul 
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patrulaterului în care este înscrisă lista de candidaţi pe care doreşte să o 
voteze sau numele candidatului pe care doreşte să îl voteze.  

  2) Alegătorul poate acorda un vot preferenţial unuia dintre candidaţii de pe 
lista pe care doreşte să o voteze, altul decât cel care ocupă prima poziţie 
pe lista respectivă, aplicând ştampila VOTAT în cadrul patrulaterului 
corespunzător candidatului respectiv. 

    
Capitolul 26. Constatarea rezultatelor alegerilor europene 
    
Art. 106. Constatarea numărului de voturi obţinut de fiecare competitor 

electoral la nivel naţional 
  1) Autoritatea Electorală totalizează, pentru fiecare partid politic, alianţă 

politică, alianţă electorală şi organizaţie a unei minorităţi naţionale care 
participă la alegeri conform legii, numărul de voturi obţinute de candidaţii 
săi în toate circumscripţiile electorale, pe baza datelor comunicate de 
birourile electorale de circumscripţie. 

  2) Pe baza rezultatelor obţinute în urma operaţiunilor de la alineatul (1), 
Autoritatea Electorală întocmeşte, în 9 exemplare, următoarele 
documente: 

  a) lista cuprinzând partidele politice şi organizaţiile minorităţilor naţionale 
care participă în alegeri conform legii care îndeplinesc condiţia să fi 
obţinut cel puţin 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional; 

  b) lista cuprinzând alianţele politice şi alianţele electorale care 
îndeplinesc să fi obţinut un procent egal cu cel puţin 5% din totalul 
voturilor valabil exprimate la nivel naţional plus 2% pentru fiecare 
membru al alianţei începând cu cel de-al doilea; 

  3) Autoritatea Electorală transmite câte un exemplar din documentele 
prevăzute la alineatul (2), fiecăruia din cele 8 birouri electorale de 
circumscripţie. 

Art. 107. Constatarea numărului de mandate la care are dreptul fiecare 
competitor electoral în fiecare circumscripţie electorală 

  1) Autoritatea Electorală însumează, la nivel naţional, voturile obţinute de 
toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi 
organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale  care îndeplinesc condiţia 
de la art.106, alin.2). 

  2) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi 
organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale dintre cele menţionate la 
alin. 1), se stabileşte numărul de mandate la care are dreptul în fiecare 
circumscripţie electorală, prin efectuarea următoarelor operaţii: 

   a) se înmulţeşte numărul de voturi valabil exprimate obţinute de către 
lista de candidaţi în circumscripţia respectivă cu numărul total de membri, 
din partea României, în Parlamentul European şi se împarte rezultatul 
obţinut la numărul de voturi obţinut în urma operaţiei de la alin.1). Partea 
întreagă a rezultatului acestei operaţii reprezintă numărul de mandate la 
care are dreptul, în această fază, fiecare partid politic, alianţă politică, 
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alianţă electorală şi fiecare organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale. 
În cazul candidaţilor independenţi, dacă rezultatul acestei operaţiuni este 
egal cu cel puţin „1”, candidatul este declarat;  

   b) resturile operaţiei de la punctul a) se dispun în ordine descrescătoare, 
fiecăruia dintre acestea urmând să-i revină un mandat, până când se 
epuiezază toate mandatele care sunt de atribuit. 

  3) Autoritatea Electorală informează fiecare birou electoral de circumscripţie 
cu privire la numărul total de mandate care revin, în circumscripţia 
electorală respectivă, fiecărui competitor electoral, conform rezultatului 
operaţiilor descrise la alin. 2). 

Art. 108. Atribuirea mandatelor în alegerile europene 
  1) Pentru fiecare candidat în parte, altul decât candidaţii independenţi şi 

decât candidaţii propuşi ca supleanţi, se calculează indicele electoral ca 
fiind suma dintre numărul de voturi exprimate pentru lista de candidaţi pe 
care figurează numele său, în colegiul electoral în care candidatul 
respectiv este primul pe listă şi numărul de voturi preferenţiale exprimate 
în favoarea sa în colegiile uninominale în care nu este primul pe listă. 

  2) Toţi candidaţii care figurează pe una şi aceeaşi listă de candidaţi se 
dispun în ordinea inversă a mărimii indicelui calculat conform prevederilor 
de la alin.1), fiecăruia dintre ei urmând a-i reveni un câte un mandat până 
când se epuizează toate mandatele care revin listei de candidaţi 
respective. 

  3) După încheierea tuturor operaţiunilor menţionale la alin. 1) şi 2), biroul 
electoral de circumscripţie eliberează candidaţilor declaraţi aleşi 
certificatul doveditor al alegerii. 

    
    

Titlul VI. Dispoziţii privind referendumul 
    
Capitolul 27. Reguli generale privind organizarea referendumului 
    
Art. 109. Aspectele care pot fi supuse deciziei prin referendum 
  1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare directă 

şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu privire la: 
  a) revizuirea Constituţiei; 
  b) demiterea Preşedintelui României; 
  c) probleme de interes naţional. 
  2) În condiţiile prezentei legi se poate organiza şi desfăşura şi referendum 

local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile 
administrativ-teritoriale. 

  3) În cadrul referendumului populaţia poate fi consultată cu privire la una 
sau la mai multe probleme, precum şi cu privire la o problemă de interes 



 78

naţional şi o problemă de interes local, pe buletine de vot separate. 
  4) Problemele care, potrivit art. 148 din Constituţie, nu pot fi supuse 

revizuirii nu pot face obiectul referendumului. 
Art. 110. Condiţii care trebuie respectate pentru ca referendumul să fie 

considerat valabil 
   Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin jumătate 

plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. 
    
Capitolul 28. Organizarea referendumului naţional 
    
Art. 111. Referendumul privind revizuirea Constituţiei 
  1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei sunt supuse normelor 

prevăzute la art. 146 şi 147 din Constituţie, iar organizarea şi 
desfăşurarea referendumului se stabilesc prin prezenta lege. 

  2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului cu privire la revizuirea 
Constituţiei, precum şi rezultatul acestuia sunt obligatorii. 

  3) Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin 
"DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: 
"Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma 
aprobată de Parlament?" 

  4) Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor 
valabil exprimate pe întreaga ţară, astfel: Cifre absolute Procente 

   a) Numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum 
   b) Numărul participanţilor 
   c) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" 
   d) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" 
   e) Numărul voturilor nule 
Art. 112. Referendumul privind demiterea Preşedintelui României 
  1) Referendumul pentru demiterea Preşedintelui României este obligatoriu 

şi se stabileşte prin hotărâre a Parlamentului, în condiţiile prevăzute la 
art. 95 din Constituţie. 

  2) Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin 
"DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: 
"Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?" 

  3) Demiterea Preşedintelui României este aprobată, dacă a întrunit 
majoritatea voturilor cetăţenilor înscrişi în listele electorale. 

Art. 113. Referendumul cu privire la probleme de interes naţional 
  1) Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere 

poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de 
interes naţional. 

  2) Problemele care se supun referendumului şi data desfăşurării acestuia 
se stabilesc de Preşedintele României, prin decret. 



 79

  3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului iniţiat de 
Preşedintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre 
adoptată în şedinţa comună a celor două Camere, cu votul majorităţii 
deputaţilor şi senatorilor. 

  4) Sunt considerate probleme de interes naţional în sensul art. 115: A. 
Adoptarea unor măsuri privind reforma şi strategia economică a ţării; B. 
Adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la: 

  5) a) regimul general al proprietăţii publice şi private; 
  6) b) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi 

regimul general privind autonomia locală; 
  7) c) organizarea generală a învăţământului; 
  8) d) structura sistemului naţional de apărare, organizarea armatei, 

participarea forţelor armate la unele operaţiuni internaţionale; 
  9) e) încheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internaţionale pe 

durată nedeterminată sau pe o perioadă mai mare de 10 ani; 
  10) f) integrarea României în structurile europene şi euroatlantice; 
  11) g) regimul general al cultelor. 
  12) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra 

problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor 
valabil exprimate la nivelul ţării. 

Art. 114. Constituirea oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de 
sector pentru referendum 

   La nivelul fiecărui judeţ şi al fiecărui sector al municipiului Bucureşti se 
constituie un oficiu electoral judeţean, respectiv un oficiu electoral de 
sector, format din 3 judecători şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor 
minorităţilor. Constituirea acestor oficii se realizează, în mod 
corespunzător, conform prevederilor art.86 al prezentei legi. 

Art. 115. Atribuţiile oficiilor electorale judeţene şi a oficiilor electorale de sector 
pentru alegerile europene 

   Oficiilor electorale judeţene şi oficiilor electorale de sector le revin, în 
mod corespunzător, atribuţiile prevăzute în art.57 alin.9 şi alin.10 şi în 
art.86 al prezentei legi. 

    
Capitolul 29. Referendumul local 
    
Art. 116. Problemele care pot fi supuse deciziei prin referendum 
  1) Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale şi 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în 
condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local. 

  2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile 
componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. 
În cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în 
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toate comunele şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, 
care sunt direct interesate. 

  3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor 
teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează 
Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a 
cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin 
referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie. 

  4) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale 
sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului judeţean. 

  5) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra 
problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor 
valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective. 

    
Capitolul 30. Dispoziţii cu privire la desfăşurarea referendumului 
    
Art. 117. Obiectul şi data referendumului 
  1) Obiectul şi data referendumului naţional se stabilesc după cum urmează: 
  2) prin lege, în cazul referendumului privind revizuirea Constituţiei, cu 

respectarea art. 147 alin. (3) din Constituţie; 
  3) prin hotărâre a Parlamentului, în cazul referendumului privind demiterea 

Preşedintelui României, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constituţie; 
  4) prin decret al Preşedintelui României, în cazul referendumului cu privire 

la probleme de interes naţional. 
  5) Aducerea la cunoştinţă publică a datei referendumului naţional se face 

prin Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin presă, radio şi 
televiziune. 

  6) Obiectul şi data referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunoştinţă 
publică cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia. 

  7) Referendumul local se poate organiza într-o singură zi, care poate fi 
numai sâmbăta. 

  8) Aducerea la cunoştinţă publică a datei referendumului local se face prin 
orice mijloace de informare în masă. 

Art. 118. Modul în care cetăţenii votează la referendum 
  1) Cetăţenii care participă la referendum vor primi un buletin de vot, ale 

cărui dimensiuni se vor stabili de Autoritatea Electorală, în cazul 
referendumului la nivel naţional, respectiv de biroul electoral de 
circumscripţie, în cazul referendumului local. Textul buletinului de vot se 
va tipări cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagră. 
Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 4 cm. Modelele 
buletinelor de vot sunt prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B. 

  2) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra 
problemei supuse referendumului. 
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Art. 119. Consemnarea şi publicarea rezultatelor referendumului 
  1) Pentru consemnarea rezultatelor referendumului naţional se întocmesc 

procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2-4. 
  2) Rezultatul referendumului local se consemnează în procese-verbale ale 

căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. 
  3) Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Electorală, 

cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de 
pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează, cu pază 
militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la 
încheierea centralizării. 

  4) Curtea Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la 
respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea 
referendumului naţional şi confirmă rezultatele acestuia. 

  5) Legea de revizuire a Constituţiei sau, după caz, măsura demiterii din 
funcţie a Preşedintelui României intră în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale 
de confirmare a rezultatelor referendumului. 

  6) Curtea Constituţională publică rezultatul referendumului în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, şi în presă. 

    
    

Titlul VII. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
    
Capitolul 31. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
    
Art. 120. Termenul la care intră în vigoare Codul electoral 
   Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 8 -14, care vor 
intra în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României. 

Art. 121. Dispoziţii tranzitorii  
  1) Guvernul va asigura Autorităţii Electorale sediu, mijloacele materiale şi 

financiare necesare bunei funcţionări. În acest sens, va prevedea în 
proiectul bugetului de stat, sumele necesare pentru activitatea Autorităţii 
Electorale. 

  2) Guvernul va aproba în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, 
bugetul perioadei electorale. 

Art. 122. Dispoziţii finale 
   La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea 67/2004 cu 

privire la alegerile locale, Legea 373/2004 cu privire la alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Legea 370/2004 cu privire la alegerea 
Preşedintelui României, Legea 43/2003 cu privire la finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, Legea 3/2000 cu privire la 
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organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare prezentei legi. 
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Anexa 1 

 
 

Circumscripţiile electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
 
Circumscripţia  Unităţile administrativ teritoriale care intră în componenţa 

circumscripţiei electorale 
 
 
Circumscripţia nr.1 

 
 
Judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

 
 
Circumscripţia nr.2 

 
 
Judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea 

 
 
Circumscripţia nr.3 

 
 
Judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman 

 
 
Circumscripţia nr.4 

 
 
Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 

 
 
Circumscripţia nr.5 

 
 
Judeţele Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timişoara 

 
 
Circumscripţia nr.6 

 
 
Judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj 

 
 
Circumscripţia nr.7 

 
 
Judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu 

 
 
Circumscripţia nr.8 

 
 
Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov 
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Anexa 3 

 
 

Modelul de buletin de vot  
folosit în alegerile prezidenţiale, alegerile parlamentare, alegerile pentru consiliile 

judeţene, alegerile pentru primari şi alegerile pentru consiliile locale ale 
localităţilor cu populaţie de cel puţin 15000 de locuitori 

 
 

Fila 1      Filele 2, 3, … 

            
 
*)      Se trece, după caz, D pentru buletinele de vot pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor, S pentru buletinele de vot pentru alegerea Senatului, P pentru 
buletinele de vot pentru alegerea Preşedintelui României, Pr pentru buletinele de 
vot pentru alegerea Primarilor, respectiv CL pentru buletinele de vot pentru 
alegerea Consiliilor Locale. 

**)    Se trece, după caz, CAMEREI DEPUTAŢILOR, SENATULUI, PREŞEDINTELUI 
ROMÂNIEI, PRIMARULUI COMUNEI / ORAŞULUI / MUNICIPIULUI (după caz) 
completat cu numele localităţii, CONSILULUI LOCAL AL COMUNEI / ORAŞULUI 
/ MUNICIPIULUI (după caz) completat cu numele localităţii. 

***)  Se trece data alegerilor 
 
1) Se trece denumirea completă a partidului politic sau alianţei politice ori menţiunea 

„Candidat independent”. 
2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului sau alianţei politice şi semnul 

electoral trebuie să se păstreze distanţa de 3 litere. Semnul electoral se imprimă 
într-un spaţiu grafic de 2,5x2,5 cm. 

3) Se trec numele şi prenumele candidatului. 
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Modelul de buletin de vot  

folosit în alegerile pentru consiliile locale ale 
localităţilor cu populaţie mai mică de 15000 de locuitori 

 
 
  Fila 1      Filele 2, 3, … 

       
 
 
 
*)    Se trece, după caz, CAMEREI DEPUTAŢILOR, SENATULUI, PREŞEDINTELUI 

ROMÂNIEI, PRIMARULUI COMUNEI / ORAŞULUI / MUNICIPIULUI (după caz) 
completat cu numele localităţii, CONSILULUI LOCAL AL COMUNEI / ORAŞULUI 
/ MUNICIPIULUI (după caz) completat cu numele localităţii. 

**)    Se trece data alegerilor 
 
1) Se trece denumirea completă a partidului politic sau alianţei politice ori menţiunea 

„Candidat independent”. 
2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului sau alianţei politice şi semnul 

electoral trebuie să se păstreze distanţa de 3 litere. Semnul electoral se imprimă 
într-un spaţiu grafic de 2,5x2,5 cm. 

3) Se trec numele şi prenumele candidaţilor, în ordinea din lista de candidaţi depusă, 
iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică abreviată (iniţialele partidului politic, 
alianţei politice sau alianţei electorale) sau, în cazul candidaţilor independeţi, numele 
candidatului, după care patrulaterul se închide. 
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Modelul de buletin de vot  
folosit în alegerile pentru reprezentanţii 

României în Parlamentul European 
 
 
  Fila 1      Filele 2, 3, … 

            
 
 
*)    Se trece data alegerilor 
 

1) Se trece denumirea completă a partidului politic sau alianţei politice ori 
menţiunea „Candidat independent”. 

2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului sau alianţei politice şi 
semnul electoral trebuie să se păstreze distanţa de 3 litere. Semnul electoral se 
imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5x2,5 cm. 

3) Se trec numele şi prenumele candidaţilor, în ordinea din lista de candidaţi 
depusă, iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică abreviată (iniţialele partidului 
politic, alianţei politice sau alianţei electorale) sau, în cazul candidaţilor 
independeţi, numele candidatului, după care patrulaterul se închide. Numele 
fiecarui candidat va fi încadrat de un dreptunghi cu lăţimea egală cu 80% din 
lăţimea dreptunghilui ce conţine lista partidului sau alianţei politice şi înălţimea 
egală cu o dată şi jumătate diametrul ştampilei cu însemnul „VOTAT”. În cazul 
candidaţilor independeţi, nu este obligatorie încadrarea numelui acestora în 
dreptunghi. 

 
 


