
 
INSTRUIREA  

PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR GENERALI 
 ai unităților administrativ-teritoriale 

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării 
în bune condiții a alegerilor  

pentru Președintele României din anul 2019 



CONSIDERAŢII GENERALE  
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru 

 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru  

Președintele României din anul 2019 

 

  LEGEA nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

   LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

   LEGEA nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 

modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 485/2019 privind stabilirea 

datei alegerilor pentru Preşedintelui României în anul 2019; 



CONSIDERAŢII GENERALE  
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru 

 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru  

Președintele României din anul 2019 

 

 

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.630/2019 privind aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru 

alegerea Președintelui României în anul 2019; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 631/2019 privind stabilirea 

măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 632/2019 pentru aprobarea 

bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 

19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării 

secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora; 

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 

44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească 

locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a 

acestora; 



CONSIDERAŢII GENERALE  
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru 

 organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru  

Președintele României din anul 2019 

 

  

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 

16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a 

numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora; 

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 

17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la 

sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a 

locţiitorilor acestora; 

 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 

9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 

11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților 

electorali, cu modificările și completările ulterioare; 



PRINCIPII DE BAZĂ 
[art. 1 alin. (2)-(4) din Legea nr. 370/2004] 

 

  Preşedintele României se alege prin vot universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile 

Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

  Este declarat ales candidatul care a întrunit, în 

primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale 

alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. 

  În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit 

majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele 

electorale permanente, se organizează al doilea tur de 

scrutin, la care participă numai primii 2 candidaţi 

stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în 

primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut 

cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. 



CONSIDERAȚII GENERALE 
[art. 44 alin. (1) și art.46 alin. (1)-(4) din Legea nr. 370/2004 și articolul unic din H.G. nr. 485/2019 

 Ziua alegerilor pentru Președintele României este 

duminică, 10 noiembrie 2019.  

 În țară, în ziua de duminică, votarea începe la ora 

locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. 

  

 Alegătorii aflați la ora 21,00 la sediul secţiei 

de votare, precum şi cei care se află la rând în 

afara sediului secţiei de votare pentru a intra 

în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de 

vot până cel mult la ora 23,59. 



PRIMARII  
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: 

[art. 26 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, art. 8 din H.G. nr. 631/2019] 

 

asigură, personal sau prin persoanele desemnate prin dispoziție în acest sens, 

actualizarea Registrului electoral;  

întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente; 

asigură amenajarea secțiilor de votare din țară și dotarea acestora cu urne de 

vot, urne  speciale şi cabine de vot; 

informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare şi sediile acestora; 

asigură locurile speciale de afișaj electoral şi amplasarea de panouri 

electorale; 

acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru 

instalarea echipamentelor pentru funcționarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și 

furnizarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date 

necesare birourilor electorale; 

asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a 

echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor anterior menționate, 

precum și protecția fizică a acestora.  

acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce 

îi revin, potrivit actelor normative în vigoare; 

Asigură, în măsura resurselor disponibile, conexiuni la internet în secțiile de 

votare.  



 
 

 La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se 

utilizează numai următoarele tipuri de liste electorale: 

 

 LISTELE ELECTORALE PERMANENTE; 

 

 LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE; 

 

 EXTRASUL DIN LISTELE ELECTORALE. 

 

 

ATENȚIE!  

Nu se utilizează listele electorale complementare sau listele 

electorale speciale! 

LISTELE ELECTORALE 



 Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc 

de către primari, pe secții de votare, pe baza datelor și informațiilor 

cuprinse în Registrul electoral  [art. 49 alin. (1) din Legea nr. 208/2015] 

 

 Listele electorale permanente, cuprinzând alegătorii cu 

domiciliul sau reședința în România, se tipăresc de către primari, în două 

exemplare, până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, respectiv 

8 NOIEMBRIE 2019.  

 Acestea se semnează de primar și de secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de secretarul general 

al unității administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, până cel mai târziu în preziua alegerilor. 
[art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, pct. 83 din Anexa la H.G. nr. 630/2019) 

ATENȚIE! 

În vederea tipăririi celor 2 exemplare ale listelor electorale permanente, 

PRIMARII trebuie să asigure existența următoarelor resurse : 

Umane: operator/operatori în Registrului electoral; 

Materiale: echipamente IT (PC, imprimantă, conexiune internet, etc.), 

consumabile (toner, hârtie, plicuri, etc.) 

 LISTELE ELECTORALE 
PERMANENTE 



  

Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face 

în caz de: 

 

 deces; 

 pierdere a cetăţeniei române; 

 interzicere a exercitării dreptului de a alege; 

 punere sub interdicţie. 

 

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în 

Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu 

domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau 

persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, 

conform legii. 

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 26 alin. (1) și 36 din Legea nr. 208/2015] 

 



  

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES 

 

 Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din Registrul 

electoral în caz de deces se face din oficiu, pe baza actelor sau 

comunicărilor oficiale, ori la cererea persoanei interesate, pe baza 

certificatului de deces, numai de către persoanele autorizate. 

 

 Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în 

România se face de către persoanele autorizate din unitatea 

administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială s-a întocmit actul de 

deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă, în termen de 48 de ore de la data 

emiterii actului de deces. 

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015] 
 

 



  

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES 

 

 Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în 

România se poate realiza şi pe baza comunicării Autorităţii 

Electorale Permanente efectuate prin intermediul Registrului 

electoral. 

 

 Orice persoană interesată poate solicita primarului unităţii 

administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială alegătorul decedat cu 

domiciliul în România a avut ultimul domiciliu radierea acestuia din 

Registrul electoral, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, însoţite 

de certificatul de deces în copie, depuse personal sau prin poştă. 

Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii. 

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015] 

 



  

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES 

 

 Orice persoană interesată poate adresa primarului o 

sesizare scrisă, datată şi semnată, privind cazul în care în listele 

electorale permanente se regăseşte un alegător decedat cu ultimul 

domiciliu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cererea 

va cuprinde numele, prenumele şi codul numeric personal al 

persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea 

persoanei decedate. 

 

În acest caz, primarul, prin aparatul de specialitate al acestuia, are 

obligaţia de a verifica informaţiile existente în registrul de stare 

civilă, precum şi în celelalte evidenţe gestionate. Radierea se 

realizează, dacă este cazul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare 

de la data înregistrării sesizării. 

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 37 alin. (5) și (6) din Legea nr. 208/2015] 



  

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES 

 

 Radierea alegătorului cu domiciliul în 

străinătate din Registrul electoral în caz de deces se 

face, din oficiu, pe baza actelor sau comunicărilor 

oficiale sau la cererea persoanei interesate, pe baza 

certificatului de deces, în copie, de către persoanele 

autorizate sau Autoritatea Electorală Permanentă, 

după caz.  

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 37 alin. (7) din Legea nr. 208/2015] 



  

RADIEREA ÎN CAZ DE PIERDEREA CETĂȚENIEI ROMÂNE 

 La pierderea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi 

sunt radiate din Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, pe baza comunicării Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. 

 

RADIEREA ÎN CAZUL INTERZICERII EXERCITĂRII 

DREPTULUI DE A ALEGE 
 În cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege, alegătorii sunt 

radiaţi din Registrul electoral pe durata pedepsei, din oficiu, de persoana 

autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu, în termen de 24 

de ore de la data comunicării de către instanţa judecătorească a copiei de pe 

dispozitivul hotărârii. 

 La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării 

dreptului de a alege, alegătorii sunt reînscrişi, în mod automat, în Registrul 

electoral. 

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 38 și art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 208/2015] 



  

RADIEREA ÎN CAZUL PUNERII SUB INTERDICȚIE 

 

 

 În cazul punerii sub interdicţie, alegătorii sunt radiaţi din 

Registrul electoral din oficiu de persoana autorizată din unitatea 

administrativ-teritorială de domiciliu pe baza comunicării prin 

intermediul Registrului electoral, efectuate de către persoana 

autorizată din unitatea administrativ-teritorială unde naşterea celui pus 

sub interdicţie judecătorească este înregistrată, în termen de 24 de ore 

de la data comunicării de către instanţa judecătorească a copiei 

legalizate a hotărârii. 

 

 RADIEREA DIN  
REGISTRUL ELECTORAL 

[art. 39 alin. (2) din Legea nr. 208/2015] 
 



  

 ! Efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu 

încălcarea legislaţiei în vigoare, constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la de la 4.500 lei la 10.000 lei; 

 

  ! Neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la 

termenele stabilite de Legea nr. 208/2015 constituie contravenție și 

se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei. 

 

ATENȚIE! 
[art. 98 lit. a) și b) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015] 

 
 



  
 Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, respectiv 

1 NOIEMBRIE 2019, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare, 

primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor 

politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea şi pe 

cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând 

alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv 

numele, prenumele, data naşterii şi domiciliul, precum şi secţia de votare 

la care au fost arondaţi, pe suport electronic sau hârtie. [art. 49 alin. (4) din Legea 

nr. 208/2015, pct. 78 din HG nr. 630] 

 

 

ATENȚIE! 

Nerespectarea dispozițiilor art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu privire 

la extrasul din Registrul electoral, constituie contravenție și se sancționează 

cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei. [art. 98 lit. h) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015] 

 

EXTRASUL DIN REGISTRUL 
ELECTORAL 

 
 



  

  

EXTRASUL DIN REGISTRUL 
ELECTORAL 

 
 

 La alegerile pentru Președintele României, operaţiunile 

electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate 

conform Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

 Autoritatea Electorală Permanentă administrează 

Registrul secţiilor de votare din ţară, care reprezintă o bază de 

date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea 

secţiilor de votare.  
 

 Secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia 

modificărilor ce necesită actualizarea. Modificările de orice 

natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor administrativ-

teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de 

către primari, de îndată, Autorităţii Electorale Permanente. 
 

 Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea 

sediilor acestora se actualizează de către primari, prin 

dispoziţie, numai cu avizul conform al Autorităţii Electorale 

Permanente. 



  

  

SECŢIILE DE VOTARE 
[art. 20 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 208/2015, pct. 67 din Anexa la H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019] 

 
 

  Numerotarea secţiilor de votare din ţară se 

actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă la 

nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu 

localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, 

oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora. În municipiile cu 

subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu 

respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. 

 

 

 Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, 

12 OCTOMBRIE 2019, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu 

ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de 

votare din ţară, precum şi sediile acestora, în condiţiile stabilite 

de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre. 



  

  

SECŢIILE DE VOTARE 
[art. 1 alin. (3)-(5) din Hotărârea  Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016] 

 
 

  Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi 

numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de 

desfăşurare a votării se realizează prin următoarele modalităţi: 

 

    a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, şi 

pe site-ul instituţiei prefectului; 

    b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor 

instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de 

cetăţeni; (obligatorie) 

    c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; 

(obligatorie) 

    d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice 

alt mijloc de publicitate. 

 

    Publicațiile privind delimitarea și numerotarea secțiilor de 

votare, precum și sediile acestora, afișate în locurile publice 

frecventate de cetățeni și la sediile secțiilor de votare, pot 

conține numai extrase aferente zonei teritoriale sau secției de 

votare unde se face afișarea. 



  

  

SEDIUL ȘI DOTAREA SECȚIILOR 
DE VOTARE 

[66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, art. 7 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (7) și (8) din H.G. nr. 631/2019 privind stabilirea 
măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019] 

 
 

  Spaţiile în care se organizează secții de votare nu pot 

face parte dintre unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de 

asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.  

Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale 

secțiilor de votare se asigură de către primari, împreună cu prefecții. 

  

 Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, primarii utilizează bunurile recuperate de 

la scrutinele anterioare şi aflate în stare de funcţionare. 

 

 În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi 

dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare 

nu se pot recupera, se achiziţionează unele noi de către 

instituţiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform 

standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în 

condiţiile legii.  



  

  

AMENAJAREA SECȚIILOR DE 
VOTARE 

[art. 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, art. 7 din Hotărârea AEP nr. 44/2016] 

 
  Fiecare local al secțiilor de votare trebuie să posede un 

număr suficient de urne de vot, cabine, ștampile cu 

mențiunea "VOTAT", proporțional cu numărul alegătorilor 

înscriși în listele electorale permanente şi cu numărul estimat al 

alegătorilor care vor fi înscriși în listele electorale suplimentare, 

precum şi o urnă de vot specială. 

 

 Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere 

în care se află biroul electoral al secției de votare.  

 

 La fiecare 300 de alegători arondați la o secție de votare se 

asigură câte o cabină de vot, dar, de regulă, nu mai mult de 5 

cabine de vot. 

 

 Se recomandă confecționarea și amplasarea unei cabine de vot 

pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată şi 

marcată corespunzător. 



  

  

AMENAJAREA SECȚIILOR DE 
VOTARE 

[art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. k), art. 5 alin. (2), (4) și (5), din Hotărârea AEP nr. 44/2016] 

 
 

 Imobilele în care se organizează secții de votare trebuie să asigure 

accesul persoanelor cu dizabilități la localul de vot, imobilele trebuie 

să beneficieze de rampe speciale.  

 Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul 

clădirilor. 

 Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub 

condiţia asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la procesul 

de votare. 

 

 

ATENȚIE! 

        În ziua votării este interzisă închirierea sau utilizarea în alte 

scopuri a spațiilor în care se desfășoară votarea, a căilor de acces la 

acestea şi a spațiilor tehnice aferente. 



  

  

DESEMNAREA 
INFORMATICIENILOR 

[art. 4 alin. (1) și (4) din H.G. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi  
desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019] 

 
 
  Pentru asigurarea funcționalității sistemelor informatice şi de 

comunicaţii utilizate în procesul electoral, prefecţii 

desemnează la propunerea autorităţilor locale, până cel mai 

târziu la data de 1 octombrie 2019: 

 cel puţin un informatician pentru fiecare comună; 

 cel puţin doi informaticieni pentru fiecare oraş; 

 cel puţin trei informaticieni pentru fiecare municipiu şi sector al 

municipiului Bucureşti. 

 

   Informaticienii primesc, pe bază de proces-verbal, de la 

reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 

echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor 

care le revin. 



  

  

STABILIREA LOCURILOR 
SPECIALE DE AFIŞAJ 

ELECTORAL 
[art. 41 alin. (1)-(3) din Legea nr. 370/2004, pct. 43 din Anexa la H.G. nr. 630/2019] 

 
 
 

 Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a 

candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, cel mai 

târziu la data de 26 SEPTEMBRIE 2019, să stabilească, prin 

dispoziţie care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

primăriei, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să 

amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul 

candidaţilor. 

 Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice 

frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea 

circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile 

respective.  

 În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul 

public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la 

campaniile electorale precedente. 

 Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de 

candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus. 



  

  

STABILIREA LOCURILOR 
SPECIALE DE AFIŞAJ 

ELECTORAL 
 
 

 

 

Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să 

asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale 

de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. 

Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, 

după caz, de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care îi susţin 

a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de 

propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricţii de 

circulaţie rutieră sau pietonală. [art. 41 alin. (12)-(13) din Legea nr. 370/2004] 

 

ATENȚIE! 

     ! nerespectarea dispoziţiilor art. 41 privind afişajul electoral 

constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la de la 1.000 

lei la 2.500 lei; [art. 55 lit. z) și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 370/2004] 

 



  

  

CAMPANIA ELECTORALĂ 
[art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1) și (4) din Legea nr. 370/2004, pct. 66 și 86 din H.G. nr. 630/2019] 

 
 

 

 

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data 

alegerilor, 12 OCTOMBRIE 2019 şi se încheie în dimineaţa zilei 

de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, 9 NOIEMBRIE 2019,  

la ora 7,00.  

 În campania electorală candidaţii şi, după caz, partidele 

politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care i-au propus, 

precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi 

fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum şi 

prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunărilor 

şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

 În timpul campaniei electorale, primarii asigură 

candidaţilor şi formaţiunilor politice care i-au propus, în mod 

nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu 

alegătorii. 

 



  

  

PREDAREA MATERIALELOR 
CĂTRE  

BIROURILE ELECTORALE 
[art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004] 

 
 

 

 

 În ziua premergătoare votării primarul asigură predarea, pe bază 

de proces-verbal, către birourile electorale ale secțiilor de votare a 

următoarelor materiale: 

un exemplar al listei electorale permanente; 

buletinele de vot; 

ştampila de control; 

ştampilele cu menţiunea "VOTAT"; 

formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea 

rezultatelor votării; 

formularele listei electorale suplimentare şi ale extrasului din listele electorale; 

formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV; 

un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean, al 

sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate; 

alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 

 



  

  

 

 

 Vă mulțumim! 

DATE DE CONTACT 

 BIROUL ELECTORAL CENTRAL pentru alegerea Președintelui 

României din anul 2019 

http://prezidentiale2019.bec.ro/  

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

BIROUL JUDEȚEAN MUREȘ 

   Tel/Fax: 0265/222854 

    E-mail: bj.mures@roaep.ro 
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