
ORDONANTA DE URGENTA nr. 8 din 24 februarie 2005 
privind modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale 
Emitent      : GUVERNUL 
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005 
 
    Avand in vedere necesitatea organizarii in luna aprilie 2005 a alegerilor locale partiale 
pentru primarul general al municipiului Bucuresti, 
    pentru a se evita aglomeratia produsa prin centralizarea tuturor proceselor-verbale de 
constatare a rezultatelor alegerilor la nivelul unui singur birou electoral de circumscriptie, in 
conditiile in care in municipiul Bucuresti vor fi constituite peste o mie de sectii de votare, 
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
    ART. I 
    Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 31. - (1) In judetele in care se organizeaza alegeri locale partiale in cel putin doua 
circumscriptii electorale comunale, orasenesti sau municipale se constituie un birou electoral 
judetean format din 2 dintre judecatorii in exercitiu ai tribunalului, stabiliti prin tragere la sorti 
efectuata de presedintele tribunalului. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si 
loctiitor. Celelalte prevederi ale art. 32 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. 
    (2) In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judetean potrivit alin. (1), 
acesta se completeaza cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare. 
    (3) Birourile electorale judetene constituite potrivit alin. (1) si (2) indeplinesc in mod 
corespunzator atributiile prevazute in prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. 
Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei biroului electoral judetean 
se solutioneaza de tribunal. 
    (4) In judetele in care se organizeaza alegeri partiale intr-o singura circumscriptie electorala 
nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizarilor prevazute la art. 33 
alin. (1) lit. h) facandu-se de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia 
electorala respectiva. Judecatoria se pronunta in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea 
sesizarilor si contestatiilor. Hotararea este definitiva si irevocabila. 
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si in cazul municipiului 
Bucuresti. 
    (6) In situatiile prevazute la alin. (4) atributiile prevazute la art. 7, art. 33 alin. (2), art. 52 
alin. (1) si la art. 123 sunt indeplinite de biroul electoral de circumscriptie, iar competenta de 
solutionare a contestatiilor asupra modului de organizare si a componentei biroului electoral 
de circumscriptie apartine tribunalului." 
    2. Dupa articolul 31 se introduc patru articole noi, articolele 31^1-31^4, cu urmatorul 
cuprins: 
    "Art. 31^1. - (1) In cazul in care in aceeasi circumscriptie electorala se organizeaza alegeri 
locale partiale atat pentru consiliul local, cat si pentru primar, se constituie birouri electorale 
de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de subdiviziune administrativ-
teritoriala a municipiilor, dupa caz, potrivit dispozitiilor art. 24, ale carui prevederi se aplica 
in mod corespunzator. 



    (2) Prevederile art. 24 se aplica si in cazul in care se organizeaza alegeri pentru consiliul 
judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau pentru primarul 
general al municipiului Bucuresti. 
    Art. 31^2. - In cazul prevazut la art. 31^1 alin. (1) birourile electorale ale sectiilor de votare 
se constituie in conditiile si dupa distinctiile prevazute la art. 28. 
    Art. 31^3. - (1) In cazurile in care intr-o circumscriptie electorala comunala, oraseneasca, 
municipala sau de subdiviziune administrativ-teritoriala a unui municipiu se organizeaza 
alegeri numai pentru primar, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti, 
birourile electorale de circumscriptie, respectiv birourile electorale ale sectiilor de votare, se 
constituie potrivit art. 24 alin. (1)-(11), respectiv art. 28 alin. (1)-(6). 
    (2) Birourile electorale de circumscriptie se completeaza cu reprezentanti propusi de 
organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice 
parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca 
membri, in limitele prevazute de art. 24 alin. (2), (3) si (4). Completarea se face de 
presedintele biroului electoral de circumscriptie, in termen de 24 de ore de la desemnarea 
acestuia. Completarea se face in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si 
deputati ai fiecarui partid. 
    (3) Daca numarul de membri prevazut de lege este mai mare decat numarul de partide 
parlamentare, operatiunea de completare se repeta pana la constituirea biroului cu numarul de 
membri legal stabilit. 
    (4) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentanti propusi de 
organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice 
parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca 
membri, in limitele prevazute la art. 28 alin. (1). Completarea se face de presedintele biroului 
electoral al sectiei de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, in ordinea 
descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid. Prevederile alin. 
(3) se aplica in mod corespunzator. 
    Art. 31^4. - (1) Daca in municipiul Bucuresti au loc alegeri numai pentru autoritatile 
administratiei publice de la nivel municipal, se organizeaza si oficiile electorale de sector 
prevazute la art. 35 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a 
Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    (2) Oficiile electorale prevazute la alin. (1) se constituie dintr-un presedinte si un loctiitor al 
acestuia si din 6 membri, desemnati de organizatiile municipale ale partidelor politice 
parlamentare. Daca un partid politic parlamentar nu are organizatie in municipiul Bucuresti, 
desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrala a partidului. 
    (3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele 
Tribunalului Bucuresti, cu cel putin 15 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti 
dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data sedintei publice de tragere la 
sorti se anunta in scris partidelor politice parlamentare, cu doua zile inainte de data 
desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfasurarea 
tragerii la sorti au dreptul sa participe reprezentanti ai partidelor politice parlamentare. 
    (4) Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare se face 
de catre presedintele oficiului, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea 
se face in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid. 
    (5) Daca oficiul electoral nu poate fi completat cu numarul de membri prevazut de lege, 
intrucat numarul partidelor parlamentare este mai mic decat al membrilor oficiului, 
operatiunea de completare se repeta pana la organizarea oficiului cu numarul legal de membri. 
    (6) Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc in mod 
corespunzator atributiile prevazute la art. 36 si 89 din Legea nr. 373/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare." 



    ART. II 
    Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea 
acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                            CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                                Contrasemneaza: 
                                --------------- 
                    Ministrul administratiei si internelor, 
                                  Vasile Blaga 
 
                              Ministrul justitiei, 
                              Monica Luisa Macovei 
 
    Bucuresti, 24 februarie 2005. 
    Nr. 8. 
                                  ------------ 
 


