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INFORMARE
privind măsurile luate pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice, 

premergător şi pe timpul desfăşurării procesului electoral pentru alegerea 
membrilor din România în Parlamentul European şi desfăşurarea

Referendumului National
9

In conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European1, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 
6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European, ale Hotărârii Guvernului nr. 80/20 1 92 şi 
ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2019 , în ziua de duminică, 26 mai 2019, au loc alegerile 
pentru Parlamentul European.

Totodată, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Românei nr. 278 din
08.05.2019, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de
26.05.2019, la aceeaşi dată urmează să aibă loc şi referendumul naţional.

Având în vedere necesitatea derulării în condiţii de legalitate a celor două 
evenimente electorale, la nivelul judeţului Dolj a fost întocmit Planul de măsuri nr. 
3738 din 16.04.2019, care stabileşte măsurile ce vor fi luate de către structurile teritoriale 
ale MAI din judeţul Dolj în acest context.

Coordonarea activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de structurile M.A.I. pentru 
menţinerea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, respectiv asigurarea 
ordinii şi liniştii publice la sediul Biroului Electoral Judeţean nr. 17 Dolj şi a secţiilor de

1 Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
‘  Privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019.

Privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European din anul 2019.
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votare premergător şi pe timpul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019, se 
va realiza de către Instituţia Prefectului.

Planificarea, organizarea şi conducerea misiunilor pe linie de ordine şi siguranţă 
publică se asigură de către şeful I.P.J. Dolj, ajutat de şeful I.J.J. Dolj şi de comandantul 
G.J.Mb. Craiova. De asemenea, şefii celorlalte structuri teritoriale ale M.A.I. din judeţ 
vor participa la procesul de planificare şi vor asigura personalul necesar pentru 
îndeplinirea misiunilor, potrivit nivelului de competenţă.

La nivelul I.P.J. Dolj s-a constitui comandamentul operaţional (Grupa MAI - 
Alegeri Parlament European 2019 -  G MAI APE 2019) şi sunt asigurate condiţiile 
necesare astfel încât, la nevoie, acesta să poată fi activat şi să devină funcţional, în funcţie 
de evoluţia situaţiei operative, începând cu data de 27.04.2019, ora 08.00.

G MAI APE 2019 are în componenţă reprezentanţi ai structurilor M.A.I. cu 
atribuţii specifice în planificarea şi executarea misiunilor destinate asigurării bunei 
desfăşurări a alegerilor (poliţie, jandarmi, poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, 
informaţii şi protecţie internă) şi va funcţiona permanent, în regim integrat, în perioada
25.05.2019, ora 07.00 -  27.05.2019, ora 20.00.

G MAI APE 19 funcţionează la sediul IPJ Dolj, sub autoritatea inspectorului şef al 
IPJ Dolj, ajutat de reprezentanţi desemnaţi, cu putere de decizie, din cadrul celorlalte 
structuri teritoriale MAI, cu responsabilităţi în domeniu.

Paza, ordinea şi siguranţa publică la secţiile de votare din cadrul judeţului Dolj se 
vor asigura de către personalul structurilor M.A.I. din judeţ. Acestea vor asigura protecţia 
secţiilor de votare, a buletinelor de vot, a materialelor necesare votării şi a dosarelor 
întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora, precum şi efectivele 
necesare în cazul utilizării urnei speciale, altele decât cele ce asigură paza secţiilor de 
votare.

La nivelul judeţului Dolj vor fi constituite 531 de secţii de votare, care au fost 
repartizate spre asigurarea securităţii după cum urmează:

- Insectoratul de Poliţie Judeţean Dolj = 278 secţii de votare;
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj = 96 secţii de votare;
- Secţia Regională Poliţie Transporturi Craiova = 12 secţii de votare;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj = 94 secţii de votare;
- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj = 51 secţii de votare.
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La nivelul judeţului, pe timpul campaniei electorale, în preziua şi ziua alegerilor, au 
fost constituite echipe operative (poliţie), precum şi rezerve de intervenţie (poliţie, 
S.A.S.) care, la nevoie, să poată fi deplasate în zonele unde există riscul producerii unor 
acte de tulburare a ordinii publice, pentru soluţionarea unor situaţii neprevăzute şi în 
scopul lămuririi sau verificării unor sesizări, incidente sau evenimente în legătură cu 
procesul electoral.

/V

începând cu data de 27.04.2019, asigurarea integrităţii locurilor de afişaj a 
panourilor şi afişelor electorale amplasate pe acestea este realizată de poliţia locală, iar 
structurile de poliţie, cu sprijinul efectivelor de jandarmi, au inclus locaţiile în itinerariile 
dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică şi au suplimentat efectivele care acţionează 
în zonele respective.

Au fost constituite echipe de cercetare a evenimentelor electorale, care se produc în 
zona de responsabilitate la nivelul fiecărei poliţii municipale/orăşeneşti/secţii de poliţie 
urbană/rurală (inclusiv din rândul lucrătorilor de la posturile comunale) pentru intervalul 
27.04 -  26.05.2019. La nivelul inspectoratului sunt constituite echipe de cercetare care 
vor soluţiona evenimentele grave, cu impact mediatic produse pe timpul campaniei 
electorale.

în acest sens, facem precizarea că, la începutul campaniei electorale în data de
28.04.2019, în urma unei informări transmisă de BEJ Dolj, s-a constatat faptul că una 
din formaţiunile politice a încălcat prevederile legale referitoare la afişajul electoral, în 
sensul că a postat mai multe afişe pe acelaşi panou. In această situaţie, BEJ Dolj a emis 
o decizie în baza căreia formaţiunea politică respectivă a fost sancţionată conform 
prevederilor legale în vigoare, iar afişele electorale postate cu încălcarea prevederilor 
legale au fost îndepărtate. Alte nereguli majore referitoare la derularea campaniei 
electorale nu au mai fost constatate.

Transportul urnei speciale se va realiza sub protecţia personalului structurilor de 
ordine publică, conform procesului de planificare la nivelul subunităţilor. De asemenea, 
dispoziţiile privind „urna specială'’ vor fi aplicate în mod corespunzător în măsura în 
care se solicită această modalitate de vot de către persoane din centrele de reţinere şi arest 
preventiv (persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă) / 
aflate în stare de arest la domiciliu.
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Pentru municipii, oraşe şi comune (cu excepţia mun. Craiova) predarea 
buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării către preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare se va efectua în data de 25.05.2019, de la locaţia de 
depozitare a acestora, conform unui grafic orar stabilit de Instituţia Prefectului.

Transportul se va face cu mijloace puse la dispoziţie de către primari. Paza 
transportului va fi asigurată cu efective ale I.P.J. Dolj ce asigură paza buletinelor de vot şi 
a celorlalte materiale necesare votării la sediile primăriilor până la predarea acestora către 
birourile electorale ale secţiilor de votare.

Buletinele de vot şi celelalte materiale necesare votării se vor depozita până la 
predarea către secţiile de votare, la sediile primăriilor din judeţ, în fişete metalice şi vor fi 
preluate în pază de personalul desemnat de către I.P.J. Dolj.

Predarea buletinelor de vot de la primării către secţiile de votare se va face în data 
de 25.05.2019, între orele 15.30-17.30.

Primarii împreună cu preşedinţii secţiilor de votare vor decide de comun acord 
asupra unei ore în cadrul intervalului menţionat mai sus la care preşedinţii secţiilor de 
votare împreună cu personalul de pază se vor prezenta la sediul primăriei pentru ridicarea 
buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Se va avea în vedere că desigilarea încăperii din incinta primăriei unde sunt 
depozitate materialele necesare votării se va face o singură dată.

Paza transportului buletinelor de vot de la primării la secţiile de votare se va realiza 
de către personalul ce asigură paza la secţiile de votare.

Pentru mun. Craiova, predarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare 
votării, se va efectua în data de 25.05.2019, de la locaţia de depozitare a acestora. Paza 
transportului se va asigura de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj.

Depozitarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării se va face la 
secţiile de votare, în fişete metalice.

Luarea în pază a secţiilor de votare se va face în ziua de 25.05.2019, până la ora
18.00.
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Aceleaşi efective care vor asigura transportul materialelor pentru votare către 
secţiile de votare, vor fi responsabili cu asigurarea securităţii transportului buletinelor de 
vot şi a celorlalte documente întocmite de birourile secţiilor de votare, la încheierea 
procesului electoral, de la fiecare locaţie în parte către Prefectura Dolj, respectiv 
Judecătoria Craiova.

Comandamentul operaţional constituit la nivelul IPJ Dolj va informa de îndată 
Instituţia Prefecturii Dolj cu privire la incidentele de natură electorală constatate pe 
perioada campaniei electorale sau în ziua desfăşurării alegerilor membrilor din 
România pentru Parlamentul European şi a Referendumului Naţional.

Cu stimă,

ŞEFUL INSPECTO ULUI,
Comisar şef de poliţie,
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