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                    R O M Â N I A  

                              
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 
COMISIA TEHNICĂ JUDEȚEANĂ 
Nr. 12338/19.09.2019 

 FOARTE IMPORTANT !!! 

 
 

CĂTRE TOATE PRIMĂRIILE 
- în atenția doamnei/domnului Primar și a doamnei/domnului Secretar – 

 
 
 În vederea organizării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 
cu respectarea strictă a obligaţiilor legale ce revin primarilor unităţilor administrativ-
teritoriale, vă reamintim că, potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 370/2004, ale 
art. 8 lit. d) din H.G. nr. 631/2019 și ale punctului 43 din Programul calendaristic 
aprobat prin H.G. nr. 630/2019, aveți obligația ca după expirarea termenului de 

depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, respectiv 
cel mai târziu la data de 26 septembrie 2019, să stabiliți, prin dispoziție, locuri 
speciale pentru afișajul electoral, în care să amplasați panouri destinate 

afișajului electoral, ținând seama de numărul candidaților la acest scrutin.  

 Menționăm că, potrivit punctului 35 din H.G. nr. 630/2019, termenul până la 
care se pot depune candidaturile este 22 septembrie 2019, ora 24,00, iar pe site-ul 
oficial al Biroului Electoral Central  există o secțiune specială intitulată ”Candidați”, 

care poate fi accesată utilizând link-ul: ”http://prezidentiale2019.bec.ro/candidati/”, unde 
va fi publicată lista candidaților. De asemenea, vă informăm că lista candidaților va 
fi preluată la momentul la care va fi adusă la cunoștință publică pe site-ul B.E.C. și 
va fi postată și pe site-ul oficial al Instituției Prefectului – Județul Buzău: 
”https://bz.prefectura.mai.gov.ro/presedinte-2019/”, în secțiunea specială ”Alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019”. 

 În același termen, dispoziția prin care primarul stabilește locurile speciale 
pentru afișajul electoral se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul 

primăriei și se comunică de îndată Prefectului Județului Buzău, prin e-mail, în 
format .pdf, la adresa poștală electronică: ”prefect@prefecturabuzau.ro” și în format 
letric. 

 Menționăm că, potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) și (3) din Legea nr. 
370/2004, locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice 
frecventate de cetăţeni, astfel încât participanţii la alegeri să le poată folosi fără 
stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localitate, iar 
utilizarea locurilor speciale pentru afișaj electoral este permisă numai candidaților la 
funcția de Președinte al României și partidelor care i-au propus.  

 În prealabil, aveți obligația de a înlătura din spațiul public orice materiale de 
propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.   
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 La stabilirea dimensiunii panourilor destinate afișajului electoral, veți avea în 
vedere dispozițiile art. 41 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora: 

”(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş 
electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate 

depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin 

care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă 

latură.” 
   
 O altă atribuție deosebit de importantă a primarilor, este cea reglementată la 
alin. (12) al art. 41 din Legea nr. 370/2004, potrivit căruia aceștia (primarii) asigură 
integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă 
electorală amplasate în locuri autorizate, cu sprijinul organelor de ordine 
publică. 
 Precizăm că, potrivit dispozițiilor alin. (4) al art. 41 din Legea nr. 370/2004, 
este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral 
astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat. Menționăm că 
dispozițiile alin. (5) și (7)-(10) ale aceluiași art. 41 din Lege, instituie 
interdicții/limitări cu privire la afișajul electoral în alte locuri decât cele stabilite la 
alin. (2), la anumite caracteristici ale afișelor electorale, etc. 
 
 Vă facem cunoscut că nerespectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 
370/2004  constituie contravenție ce se constată și se sancționează de către ofiţerii, 
agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi 
Jandarmeriei Române, precum şi de către poliţiştii locali, cu amendă de la 1000 lei la 
2500 lei, în temeiul prevederilor art. 55 lit. z) coroborate cu ale art. 56 alin. (1) și 
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004. 

 Totodată, precizăm că respectarea prevederilor legale privind afișajul electoral 
poate face obiectul verificării la fața locului de către Autoritatea Electorală 
Permanentă, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, în cadrul acțiunilor de 
control executate cu privire la aplicarea legislației incidente în materia finanțării 
campaniilor electorale, în condițiile art. 52 alin. (2) lit. g) din Anexa la H.G. nr. 

10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 Având în vedere toate aceste aspecte, vă recomandăm să analizați și să aplicați 
întocmai prevederile legale ce reglementează alegerea Președintelui României din 
anul 2019, în limitele competențelor stabilite de legiuitor în sarcina dumneavoastră și 
la termenele prevăzute în Programul calendaristic aprobat prin H.G. nr. 630/2019. 

 Vă mulțumim pentru colaborare. 
 
 

P R E F E C T, 

Carmen-Adriana ICHIM 

 
 

    


