
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 4 din 5 februarie 2014 

privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,  

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare 

 a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 

 

 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2014  

Data intrării în vigoare : 13 februarie 2014 

 

 

 

    Ţinând cont de problemele şi disfuncţionalităţile constatate în cadrul Evaluării naţionale a 

capacităţii primarilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente, 

organizată în perioada 1-3 august 2013 conform Memorandumului Guvernului nr. 10.079 din 

13 iunie 2013, 

    constatând faptul că neluarea unor măsuri legislative imediate pentru extinderea utilizării 

Registrului electoral la toate tipurile de alegeri sau referendumuri va împiedica întocmirea şi 

tipărirea listelor electorale permanente la procesele electorale care vor fi organizate în anul 

2014, 

    văzând faptul că orice întârziere în fixarea delimitării şi numerotării secţiilor de votare va 

conduce la disfuncţionalităţi în arondarea alegătorilor la secţiile de votare şi, pe cale de 

consecinţă, la omisiuni şi erori în listele electorale utilizate în secţiile de votare, 

    având în vedere că insuficienţa reglementării şi vacanţa posturilor din cadrul birourilor 

judeţene constituie în acest caz o ameninţare la capacitatea Autorităţii Electorale Permanente 

de a stabili cu exactitate numărul alegătorilor şi locul de exercitare a dreptului de vot de către 

aceştia, 

    luând în considerare necesitatea asigurării corectitudinii proceselor electorale prin 

evidenţierea cât mai exactă a structurii şi dimensiunii corpului electoral, 

    văzând că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, 

României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele emise de Uniunea 

Europeană, 

    în scopul transpunerii Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de 

modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului 

de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat 

membru în care nu sunt resortisanţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr. 26 din 26 ianuarie 2013, 

    ţinând cont de necesitatea prevenirii consecinţelor negative asupra drepturilor electorale ale 

cetăţenilor Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România, în cazul 

nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ, 

    ţinând cont de imperativul luării măsurilor necesare pentru asigurarea logisticii electorale la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, pentru 

realizarea buletinelor de vot, a ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" şi a timbrelor autocolante 

în condiţii de siguranţă, precum şi pentru centralizarea corectă şi eficientă a rezultatelor 

votării, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei 

reglementare nu poate fi amânată, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 



    ART. I 

    Titlul I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

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

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

       ……………   se regăsesc în textul legii modificate …………….. 

 

    ART. II 

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

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

       ……………  se regăsesc în textul legii modificate ………………. 

 

    ART. III 

    Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

       ……………  se regăsesc în textul legii modificate ………………. 

 

    ART. IV 

    Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

       ……………  se regăsesc în textul legii modificate ………………. 

 

    ART. V 

    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, normele 

metodologice de implementare, funcţionare, administrare şi securitate a Registrului electoral 

şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităţilor 

publice şi termenele de actualizare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, 

precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora. 

    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, primarii efectuează, prin dispoziţie, prima delimitare a secţiilor de votare din 

ţară şi stabilesc sediile acestora. 

    (3) În termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), Autoritatea 

Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre prima numerotare a secţiilor de votare. 

    (4) Dispoziţiile art. I pct. 14, art. II pct. 5 şi art. III pct. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă 

intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    (5) Fondurile privind materialele necesare pentru tipărirea listelor electorale permanente şi 

a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură din bugetul de stat. 

 

 



    ART. VI 

    (1) În anul 2014, în judeţele în care nu sunt operaţionale birourile judeţene ale Autorităţii 

Electorale Permanente, Autoritatea electorală Permanentă va fi sprijinită cu personal al 

instituţiilor prefectului şi al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în limita resurselor 

disponibile, pentru îndeplinirea de atribuţii referitoare la Registrul electoral, în condiţiile 

stabilite prin protocol încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul 

Afacerilor Interne. 

    (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

    ART. VII 

    (1) Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice 

utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2014. 

    (2) Institutul Naţional de Statistică asigură editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru 

constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, 

precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea 

rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, 

al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014. 

    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de telefonie specială şi de 

comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2014. 

    (4) Hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2014 se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, 

prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

    (5) Modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului 

autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a 

Ministerului Afacerilor Interne. 

    (6) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, 

timbrele autocolante se tipăresc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. 

    (7) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, 

imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". 

    (8) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, 

ştampilele cu menţiunea "VOTAT" se confecţionează de Regia Autonomă "Monetăria 

Statului". 

    (9) Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 

aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică 

achiziţiilor publice aferente realizării măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare 

a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014. 

 

* 

    Punctele 2-4 ale articolului IV transpun Directiva 2013/1/UE a Consiliului din 20 

decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de 

exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care 

au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 26 ianuarie 2013. 

 
                                    ---------------------- 


