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Circulari pentru aplicarea uniformi a prevederilor
articolului 32 alin. (7) din Codul electoral

Potrivit art. 32 alin. (7) din Codul electoral, membrii consiliilor 9i birourilor electorale nu
pot f,ace agitalie in favoarea sau in defavoarea persoanelor ce candideazd la o funclie publicd
eligibili; nu pot se se implice in activitdli politice in susJinerea vreunuia din concurenlii
electorali; nu pot sa se afilieze nici unuia din ei; nu pot sprijini financiar sau prin orice alte
modaliteli, direct sau indirect, nici un concurent electoral. In cazul alegerilor locale, membri ai
consiliilor qi birourilor electorale nu pot fi soJii, afinii gi rudele de gradul intii 9i doi ale
candidatului la alegeri. Judecdtorii desemnali in componenla consiliilor electorale nu pot
examina litigiile cu caracter electoral din circumscriplia respectivd incepind cu data formirii
consiliului.

Astfel, pentru aplicarea uniformd Ei corectl a prevederilor citate, Comisia Electorala
Centrald explicd urmdtoarele:
- pentm a fi membru al consiliului electoral de circumscriplie/biroului electoral, persoana care
este membru de partid trebuie sd-gi suspende activitatea pe perioada exercitirii funcliei de
membru al organului electoral sau sd renunle la calitatea de membru de partid. Membrul
partidului politic alege, la propria latitudine, si renunle la calitatea de membru de partid sau doar
sd-Ei suspende activitatea politicd. Persoana in cauzd va prezenta la prima qedin{r a organului
electoral o copie de pe cererea sa de suspendare/renunfare cu mentiunea primirii acesteia de cdtre
organele partidului al cdrui membru ea este/a fost.

- in cazul alegerilor locale, nu pot fi membri ai consiliilor pi birourilor electorale
urmetoarele categorii de cetileni :

o sotul/sotiacandidatului;
. rudele de gradul intii (parin{ii, copiii) 9i doi (fratii/surorile, bunicii, nepofii de la

copii) ale candidatului la alegeri;
. afinii: rudele de gradul intii @arinfii, copiii) Ei doi (frafii/surorile, bunicii, nepotii

de la copii) ale solului/soliei candidatului la alegeri.
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