
LEGE   Nr. 370 din 20 septembrie 2004 

pentru alegerea Preşedintelui României 

(extrase) 

 

        Act de bază 
#B: Legea nr. 370/2004 

 

    Acte modificatoare 
#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2004 

#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95 din  2 septembrie 2009 

 

"ART. 1^1- (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

    a) perioadă electorală - intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a 

hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorală 

cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind 

stabilirea datei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, 

desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului 

votării, atribuirea mandatului, validarea alegerilor şi publicarea rezultatului alegerilor în 

Monitorul Oficial al României, Partea I; 

.................................... 

 

     ART. 3 - (1) La alegerile pentru Preşedintele României se pot prezenta candidaţi 

propuşi de partide politice sau alianţe politice, constituite potrivit Legii partidelor politice  

nr. 14/2003, precum şi candidaţi independenţi. Partidele şi alianţele politice pot propune 

numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei alianţe politice care propune un 

candidat nu pot propune şi candidaţi în mod separat. 

    (2) Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile 

independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegători. Un 

alegător poate susţine un singur candidat. 

#M2:     "ART. 4 - (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii 

în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 45 de zile înaintea zilei votării, 

Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre. 

    (2) În situaţiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituţia României, republicată, data 

alegerilor va fi stabilită şi adusă la cunoştinţa publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la 

data la care a intervenit vacanţa funcţiei. 

    (3) Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor se adoptă la propunerea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii Electorale Permanente." 

 

     ART. 9 - (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se 

depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor. 

........................... 

     ART. 11^2 - (1) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 

alin. (2), respectiv la art. 11^1 alin. (6), candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi alegătorii pot 

contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, 

după caz. Contestaţiile se fac în scris şi se depun la Curtea Constituţională. 

    (2) Curtea Constituţională soluţionează contestaţiile în termen de cel mult două zile de la 

înregistrare. Hotărârile sunt definitive, se comunică de îndată Biroului Electoral Central şi se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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    (3) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor prevăzut 

la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică, prin afişare pe pagina 

proprie de internet şi prin intermediul mass-mediei, candidaturile şi semnele electorale 

definitive, în ordinea în care au fost depuse. În acelaşi termen, Biroul Electoral Central 

comunică birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, candidaturile şi 

semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse, acestea având obligaţia de a 

le afişa de îndată la sediul lor." 

 

#M2:           SECŢIUNEA a 6-a - Campania electorală 

     "ART. 15 - (1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor şi 

se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00." 

     (2) Preşedintele în funcţie poate participa la campania prezidenţială a partidului politic 

sau a alianţei politice care l-a propus sau îi susţine candidatura, potrivit art. 9. 

     ART. 16-(1) Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile 

publice de radio şi televiziune este egal şi gratuit. 

     (2) Orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul 

egal şi gratuit al candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune se fac, după 

încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor 

două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi 

televiziune şi cu participarea candidaţilor. 

     (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru 

Camera Deputaţilor şi Senat, se vor avea în vedere şi orarul şi repartizarea timpilor de antenă 

pentru campania electorală privind alegerea celor două Camere. 

#M2:  "ART. 17- (1) 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. 

     (2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. 

     (3) În unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de 

învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare, acţiunile de 

campanie electorală de orice tip sunt interzise. 

     (4) 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." 

     "ART. 18-(1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice 

şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale: 

     a) ale electoratului - de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poată exercita 

dreptul la vot în cunoştinţă de cauză; 

     b) ale candidaţilor şi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îi susţin - de a se face 

cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale; 

     c) ale radiodifuzorilor - de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg 

din profesiunea de jurnalist. 

     (2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de 

programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi 

corecte pentru toţi candidaţii şi toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îi susţin." 
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       "ART. 19- (1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu 

conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii: 

     a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul; 

     b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată; 

     c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare; 

     d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului. 

     (2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie 

prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic. 

     (3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de 

opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă. 

     (4) Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei 

publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de 

activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, 

prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării 

instituţiei pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare prevăzută la art. 19^4 

alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului secţiei de votare. 

     (5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, 

înainte de încheierea votării." 

     "ART. 19^1-(1) Candidaţii sunt obligaţi să solicite, până la data începerii campaniei 

electorale, conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune acordarea timpilor de antenă. 

Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare. 

     (2) Accesul candidaţilor la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este 

gratuit. Posturile private de radio şi televiziune vor oferi candidaţilor timpi de antenă 

proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului 

alineat de către posturile private de radio şi televiziune atrage sancţionarea acestora. 

Sancţiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

     (3) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât 

cele electorale. 

     (4) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 

privind stabilirea datei alegerilor, Consiliul Naţional al Audiovizualului stabileşte, prin 

decizie, regulile de desfăşurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a 

campaniei electorale pentru preşedinte. 

     (5) Candidaţii îşi pot desemna coordonatori de campanie la nivelul judeţelor, 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi pentru străinătate, pe care îi notifică Biroului Electoral 

Central şi Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă 

a candidaturilor. 

     (6) Coordonatorii de campanie ai candidaţilor au rolul de a reprezenta candidaţii şi 

de a conduce campania electorală a acestora, acolo unde au fost desemnaţi. 

 

     ART. 26^1-   Constituie contravenţii următoarele fapte: 

.................................................... 

     y) nerespectarea dispoziţiilor art. 19 alin. (1) - (3) şi (5); 

............................. 

    ART. 26^2 

    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 26^1 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ş), ţ), u), v) 

şi z) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) şi 

aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) şi y), cu amendă de la 

4.500 lei la 10.000 lei. 

    (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 26^1 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 

la alin. (1) se fac de către: 

................................................................. 



 4 

    g) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către 

cei interesaţi, pentru faptele prevăzute la art. 26^1 lit. y), în cazul în care acestea sunt comise 

de radiodifuzori. 

    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această 

posibilitate în procesul-verbal. 

    (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 26^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (5) Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a contravenţiilor prevăzute la art. 

26^1 atrage înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral 

ierarhic superior sau a preşedintelui Biroului Electoral Central, după caz. 

 

 

 


