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                        R O M Â N I A  

                                
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 
Nr. 13.438/ 10.10.2019 

 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 și competitorilor electorali, vă reamintim că, potrivit 
prevederilor art.35, alin.(1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României, republicată și actualizată și ale punctului 66 din Programul calendaristic 
aprobat prin H.G. nr. 630/2019, în perioada 12 octombrie 2019 - 9 noiembrie 
2019, ora 07,00 se desfășoară campania electorală pentru primul tur de scrutin. 
 

          Potrivit dispozițiilor art.37, alin.(4) din Legea nr. 370/2004, 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. 
 

         În procesul de afișaj electoral, potrivit dispozițiilor art.36, alin.(2) lit.a) din 
Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, coroborate cu cele ale art.41, alin.(6) din Legea nr.370/2004 și ale art.22 , 
alin.(2) din Ghidul privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru 
Preşedintele României din anul 2019 aprobat prin Hotărârea A.E.P. 
nr.34/03.10.2019, în campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de 
materiale de propagandă electorală : 

a) afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă 
latură;  

b) afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 
mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale 
pentru afişaj stabilite prin dispoziţie a primarului. 
 

         Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la 
funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus, iar utilizarea de către un 
candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice 
folosirea acestora de către un alt candidat este interzisă, în conformitate cu 
dispozițiile art.41, alin.(3) și (4) din Legea nr.370/2004. 
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          Vă reamintim că, potrivit dispozițiilor art.41, alin.(12) din Legea nr.370/2004, 
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. 
 

          Este bine de știut că utilizarea altor materiale decât cele permise de art.36, 
alin.(2), lit.b)-e) din Legea nr.334/2006, cum ar fi : bannerele, mesh-urile, panourile 
publicitare mobile, steagurile și ecranele publicitare, panourile publicitare fixe sau 
mobile, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule, vehicule inscripționate cu 
sloganuri de campanie și cele care difuzează materiale audio, spectacolele, 
serbările, focurile de artificii, etc. (așa cum sunt reglementate prin Legea 

nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 

modificările și completările ulterioare), reprezintă contravenție a cărei competență 
de constatare revine reprezentanților Autorității Electorale Permanente. 

        Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, 
rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic, potrivit prevederilor art.41, 
alin.(9) din Legea nr.370/2004. 

         Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea 
de materiale de propagandă electorală și acţiunile de campanie electorală de orice 
tip în unităţile de învăţământ, în timpul programului de învăţământ sunt 
interzise, potrivit dispozițiilor art.36, alin.(3) și ale art. 41, alin.(10) din Legea 
nr.370/2004. 
 
         Totodată, vă reamintim că 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, în temeiul dispozițiilor art.41, alin.(13) din Legea 
nr.370/2004. 
 
         Reiterăm faptul 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. 

         Nu în ultimul rând, facem precizarea că, potrivit dispozițiilor art. 37, alin.(2) 
din Legea nr.370/2004, mijloacele folosite în campania electorală nu pot 
contraveni ordinii de drept. 
 
        Cu stimă,                        
                                                      P R E F E C T, 

 Carmen-Adriana ICHIM 
 
 


