
LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 
pentru alegerea Preşedintelui României
 ART. 5
    (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe comune, oraşe şi 
municipii, după caz, şi cuprind toţi alegătorii care domiciliază în 
comuna, oraşul sau municipiul pentru care ele au fost întocmite.
    (2) Listele electorale permanente se întocmesc la comune pe sate şi, 
după caz, străzi, iar la oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-
teritoriale ale municipiilor pe străzi şi, după caz, blocuri.
    (3) Listele electorale permanente cuprind, în ordinea numărului 
imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele şi prenumele, codul 
numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de 
identitate.
    (4) În cazul în care listele electorale permanente nu pot fi 
întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), alegătorii pot fi 
înscrişi în listele electorale permanente în ordine alfabetică, cu avizul 
biroului electoral judeţean sau biroului electoral al sectorului 
municipiului Bucureşti, care se comunică Autorităţii Electorale 
Permanente.
    (5) În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Centrul Naţional de 
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor selectează şi 
prelucrează datele privind alegătorii cuprinse în Registrul naţional de 
evidenţă a persoanelor, tipăreşte şi pune gratuit la dispoziţia 
primarilor, prin structurile sale teritoriale, două exemplare ale 
listelor electorale permanente. Listele electorale permanente se semnează 
de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful 
serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi de 
şeful structurii teritoriale a Centrului Naţional de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.
    (6) Un exemplar al listelor electorale permanente se păstrează de 
primar, iar celălalt se predă judecătoriei în a cărei rază teritorială se 
află localitatea pentru care a fost întocmit.
    (7) Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de 
către primarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor.
    (8) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele 
electorale permanente. În acest scop, primarii sunt obligaţi să pună la 
dispoziţia acestora, spre consultare, listele electorale permanente şi să 
organizeze acţiuni de informare şi de îndrumare a alegătorilor pentru 
efectuarea verificărilor necesare.
    (9) Plângerile privind omisiunile, înscrierile greşite, oricare alte 
erori din liste, precum şi refuzul de a permite verificarea înscrierii se 
fac în scris la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se 
pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.
    (10) Contestaţiile cu privire la soluţionarea plângerilor se depun în 
scris, în termen de 5 zile de la comunicarea dispoziţiei primarului, la 
judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul şi se 
soluţionează de aceasta în cel mult 3 zile de la înregistrare.
    (11) În termen de 48 de ore de la soluţionarea plângerilor şi 
operarea modificărilor în listele electorale permanente, primarii au 
obligaţia de a le transmite judecătoriilor şi Centrului Naţional de 
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.


