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-Decret-Lege- 
asupra alegerilor pentru Adunarea deputaților și pentru Senat în Transilvania, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăș. 
Promulgată prin înaltul decret regal Nr, 3621 din 24 Aug. 1919. Publicată în- „Monitorul oficia!“ Nr. 103 din 26 Aug. și „Gazeta oficială“ Ne. 52 din 4 Sept. 1919. 

CAP. |. o 

1. Compunerea Adunărilor.! 

$. 7. Electoratul. Mandatele, — « 
ART. 1. Vor alege un număr de deputaţi pro- 

porţional cu populaţia, prin vot obştesc, egal, direct, 
secret și cu votarea pe comune, toţi cetăţenii de 21 

  

- 1 În Sfatul român normele de constituire a Corpurilor - legiuitoare sunt depuse în articolele 57—81 ale Constituţiei, apoi în legea electorală din 8 lunie-1884, modificată în-'8 fân. duri, mai pe urmă-în 1913, în legea despre întocmirea listelor electorale din 18 Februarie 1907, în legea asupra, procedurii 
electorale din 9 lunie 1903, cu modificările” dihi-i90; şi: 1906, 

„Articolii 57—78 sant înscriși în constituție pe baza mo- ” dificărilor acceptate de legea electorală din 8 Iunie 1884. 
Această lege electorală a fost întemeiată pe cens. și sistemul 
de 3 colegii. - — | 

Evenimentele anilor din urmă, mai ales în urma parti- 
cipării la răsboiul balcanic în 1913, au pus la ordinea zilei și 
în statul român rezolvirea chestiunei electorale în sensiil de- 
mocratizării ţării. Aproape la un an, după întrarea în răsboiul de întregirea neamului, la 19 Inlie 1917 a fost promulgată cu decretul regal Nr. 721 modificarea articolelor 57 şi 67 din 
“Constituţie, : 

In Art. 57 modificat se spune: Adunarea depujaţilor se 
compune din. deputaţi aleși de cetățenii români majori, prin | 
votul universal, egal, direct, obligatoriu și cu scrutin secret pe baza reprezentării proporţionale. In Art. 67 se spune: 

Senatul se compune din Senatori aleși şi din senatori de drept.: : - , | ! 
Legea electorală va îixă modalitatea compunerii Ca- merei deputaţilor şi a senatului. Principiile din legea electo- 

rală relative la compunerea Adunării deputaţilor şi Senatului, fiind considerate ca dis ozițiuni constituționale, vor fi înscrise în acest articol (Art. 67). Aceste principii se vor votă conform 
art. 128 din Constituţie, fiind la şedinţă prezenţi 2/3 a celor prezenţi. . j rin modificarea din 19 Iulie 1917 a Constituţiei s'a de- cretat compunerea Adunării deputaţilor, în conformitate cu 
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ani împliniţi, cari au avut cetățenia ungară, nu op- 

tează pentru cetăţenia unui stat străin, şi: . ; 

q) Sunt născuţi în teritoriile alipite în mod de- 

finitiv la România, sau E 

principiile democraţiei, pe baza sutrajului universal. Legea 
electorală, care a înfăptuit aceste postulate ale democraţiei, e 
publicată pentru România şi Basarabia prin decretul lege Nr. 
3402 din 14:Noemvrie 1918, întregit prin patru decrete ulte- 
rioare normând oarecari chestii de amănunte. N 

In Statul ungar dreptul electoral eră rezolvit mai nou 
prin legea din anul 1918 a lui Wekerte, art. XVII, publicată 
în Monitorul iegilor ţării la 20 Sept. 1918. Această lege reac- 
ţionară, adusă după trecerea alor 4 ani de răsboiu, întemeiată 
pe censut spiritual şi de avere, aveă menirea să corecteze 
nedreptăţile . cuprinse în legea lui Tisza din 1913, art, XXIII, 
despre cari nedreptăţi sau convins şi Maghiarii, cu toate că 
în viață mau avut prilej să încerce această lege și nu era nici 
un motiv să o schimbe într'un interval aşa de scurt, dar de 
fapt pentru naţionalităţi şi în special pentru noi Românii, mai 

„ales din părţile ardelene, e tot atât de reacționară şi cu ten- 
dinţe de a impedecă vaiiditarea noastră în statul ungar con- 
form numărului şi importanţei poporului român. Această lege, 
spre ruşinea veacului al XX, a susţinut pentru părţile ardelene, 
se înțelege că numai pentru sate, unde locuieşte massa po- 
porului român, toate dispoziţiile reacționare ale legilor elec- 
torale ungare, începând cu anul 1848 (v. $. 2 şi 3 al legii 
Wekerle), care totdeauna au zădărnicit afirmarea politică a 
poporului românesc. Ce e mai mult a construit noui motive 
de excludere dela vot şi eligibilitate a elementelor indepen- 
dente, cari s'au expus în lupta politică (v. p. 15 şi 46 din $. 
11). Abia după 40 de zile dela publicarea acestei legi, eveni- 
mentele au măturat-o cu. întreg sistemul de opresiune, care 
i-a dat timbrul şi paternitatea. - 

Faţă cu legea lui Tisza poporul român şi-a prezedtat 
dorințele politice în proiectul înaintat de deputaţii partidului 
naţionai român din 1913, care proiect, întemeiat pe postulatele 
democraţiei, sutrajul univărsal, direct, egal, secret, cu votarea 
cea mai decentralizată pe comune, e punctul de mânecare şi 
piatra fundamentală în munca de organizare şi reconstruire a 
statului nostru, 

După constituţia statului ungar, a doua adunare legiui- 
toare, casa magnaţilor, eră compusă din membrii de drept, - 
reprezentanţi ai aristocrației, bisericelor, înalţi funcţionari ai 
Statului şi din membrii numiți de coroană, prin urmare po- 
porul wa avut nici o influință asupra compunerii camerei a - 
doua. Constituţia română, întemeiată tot pe sistemul celor 2 
camere, dă drept de alegere naţiunei şi pentru Senat, care nu 
c reprezentanța aristocrației, ci e asemenea Adunării deputa- 
ilor, reprezentanţă naţională, aleasă de alegătorii în drept. 
in ă iniem marea deosebire între ituţi â 

Şi între situația din fostul stat ungar, Constituţia română, 

“aiui art SI, din Constituţie statuiază: «Toate puterile sta-



5 

8) La 1 Ianuarie 1914 au avut aparţinerea (com= 
petenţa) câștigată cu forme iegale în una din comu- 
nele acestor teritorii, sau i 

> 

Intru executarea acestui principiu nu se poate admite 
o cameră, care să nu emaneze de-a dreptul dela națiune, dela 
obştea alegătorilor, ca reprezentanța națiunei, , 

La compunerea proiectului de lege pentru Ardeal, Bănat 
i Ținuturile româneşti din Ungaria, conduşi de gândul uni- 
icării instituțiunilor şi legilor, am luat de bază legea decretată 

pentru România, care în principiile ei fundamentale răspunde 
şi postulatelor acceptate de noi. Având însă în vedere impre- 
jurările specifice şi situația politică dela noi, am fost necesitaţi 
să facem şi unele abateri. ÎN 

Principiul sufrajului universal e realizat în sensul cel 
nai larg. Peniru-a aveă dreptul de vot sunt condițiuni gene- 
rale : cefăfenia şi vârsta, de 21 ani pentru Adunarea deputaţilor 
(în iegea din România veche majoratul, care corespunde vârstei 
de 21 ani), şi 40 aui pentru Senat. Prin aceste condițiuni 
drepiul de alegător corespunde postulatelor sufrajului universal 
pentru sexul bărbătesc. Dreptul de alegător e ega/ pentru toți 
cetăţenii, nu îl admite numai pentru annmite categorii de ce- 
tăţeni, de altă parte fiecare cetăţean are numai un singur vot, 
exclude sistemul pluralității. Voturile cetățenilor sunt egale 
între sine, fără. consideraţie la starea socială, cualiticaţie, 

ogăție. SR 
> Dreptul de alegător e direci, se exercitează prin fiecare 

alegăior de-a dreptul, în mod nemijlocit, în contrast cu repre- 
zentarea prin electori; aleşi, cari, trimişi de alegătorii -direcţi, 
votează pentru a alege pe reprezentanții însaârpurile legiui- 
toare, sistem cunoscut la colegiul al treilea din legea veche 
electorală din România, 

Votul e secret, în procedură de votare alegătorul îşi 
exercitează votul în mod secret, în contrast cu votarea publică 
sau deschisă. Alegătorul îşi exprimă votul fără a îi necesitat 
a uduce numele candidatului, sau listei, pe care o votează, la 
cunoştinţa organelor oficiale şi asistente la operaţiunea de 
votare. Secretul votului e garantat prin tehnica de votare şi 
prin scutul, care îl dă legea și pentru mai târziu, nefiind ad- 
misibil, ca în decursul unei anchete sau instrucţiuni să se 
caute a se stabili votul dat de un alegător. _ 

Dreptul de alegător e întemeiat pe reprezentarea pro- 
porțională. Este un raport într” numărul reprezentanților şi 
cifra populaţiunei reprezentate prin ei. Este o dreptate în felul 
de reprezentare, având toţi cetăţenii unui stat, fără deosebire 
de clase sociale, naționalități ori confesiuni, același pand în 
cumpăna de reprezentare politică. Sunt cunoscute nedrep- 
tățile din: sistemul electoral unguresc, unde erau cercuri elec- 
toraie compuse din 62 alegători ai unei singure comune şi din 
12 mii alegători, reprezentaţi ai unei poporaţiuni de 100 mii 
de locuitori. -- i | 

In r&prezentarea proporţională un reprezentant e socotit . 
după o ciiră egală de: populaţiune, în toate circumscripțiile 
țării, d. e. un deputat la 30 mii, 50 mii, 100 mii de locnitori, 
fără Acosebire de vâretă. 

N



_—— 

€) La 1 lanuarie 1914 au avut domiciliul real 
în una din comunele acestor teritorii şi până la fi-- 
xarea listelor electorale au optat pentru „cetăţenia 
română, sau a _ 

  

„Atât legea din România veche, cât şi legea noastră. admite un deputat la câte 30 mii şi un senator la câte 70 mii locuitori (suflete). - , a „ „In legea din: România veche, mai esteo condițiune generală, obligativitatea votului. Cetăţeanul, care are dreptul de vot, are şi datoria de a nu lipsi deia actul de votare, şi e ținut a-şi exercită votul. O consecință din natura de drept public a votului, care nu are menirea dea servi un interes particular al cetățeanului, ci interesul obștesc, interesul sta- tului. În situaţia politică transitoare dela noi, nu s'a aflat de oportun de a întroduce în lege acest postulat, accentuat mai mult de păturile sociale Suprapuse decât de cele muncitoreşti. Votul femeilor încă e unul dintre postulatele democraţiei, înscris în programele partidelor politice mai ales în decursul răsboiului mondial, Femeia, în această necunoscută măsurare de puteri, încă şi-a adus partea sa de muncă și de jertiă şi şi-a afirmat în proporţii necunoscute până atunci însemnătatea sa ca factor social şi &conomic, eluptându-şi îndreptăţirea de a fi admisă şi în lupta politică ca factor hotăritor alăturea de ărbat. Ă 
E - Adunarea naţională dia Alba-lulia din 1 Decemvrie (18 Noemvrie) 1918 a înscris în programul acceptat şi votul emeilor ca bază viitoare a constituirei statului 'român. Dar cum în decretul-lege din 14 Noemvrie 1918, în larga reformă electorală a României Vechi, nu eră realizat acest postulat, nu s'a putut compune. legea electorală a ținuturilor unite dela noi pe altă bază, — care, admițând şi votul femeilor, ar fi fost de 2 ori mai largă — decât cea din România şi Basarabia, - Votul femeilor însă e postulat de constituire a noilor temelii de stat și cei ce l-au votat la Alba-lulia îşi vor ţine de datorie să-l susțină şi în Constituantă şi să-l întăptuiască îp legea unitară electorală a statului român. O chestiune controversată, a tost chestianea scrutinului uninominal şi a celui de list, „ Aceasta e o chestiune malt discutată în toate țările, cari au întrodus suftrajul universal. în Franţa aceste sisteme de scrutin începând dela 1848 s'au alternat în mod periodic. Legea electorala din 1848 a întrodus serutiniul de listă, care însă a fost desființat prin constituţia din 1852, a întrodus serutinul uninominal, care a fost menţinut . Şi prin legea din 1870. Dar guvernul apărării naţionale dia 1871 a restabilt din nou scrutiniul de listă, pe baza căruia Saă tăcut alegerile din 1871 şi cele parţiale până în 1876. Legea orga- 

nomiual, Legea din. 16 Iunie 1885 a restabilit scrutinul de listă 

de |; Legea electorală din „România e întemeiată pe serutiaul ge pistă. e face pentru. Piiina 'Oară încercare -cu acest sistem mânia. Scrutinul pe listă se bazează pe o combinaţiune, 

*



  

: d) “Sunt Români născuţi în alte. teritorii şi op- - 
“ează pentru cetățenia română şi aparţinerea în una 
„din comunele acestor teritorii.! -- 
N * - 

-care întruneşte un avantaj cunoscut sub denumirea de repre- 
-zentarea minorităţilor. i 

In -vederea situaţiei politice” dela noi şi a educaţiunei 
poporului.dela sate, „n'a putut îi admis scrutinul de listă pe 
“întreagă linia, ci a menţinut scrutinul uninominal, pentru po- 
zporațiunea dela sate, iar pentru. cea dela oraşe, care alege 
mai mult decât un deputat, a admis scrutinul pe listă. In lege 
suni întrețesute norme pentru amândouă sistemele de scrutin. 
-Se înţelege, că scrutinul de listă în forma" aceasta nu corăs-: 
punde sistemului original, după care un departament formează 
o circumscripție, nici celui din legea română, unde fiecare 
judeţ este o circumscripție, Circumscripţiile noastre cu scrutinul 
-de listă se reduc la teritorul unui oraş, iar oraşele noastre nu 
au cifra de populaţiure pentru a putea alege mai mult decât 
2 deputaţi. (Din expunerea de motive), | 

Corpurile legiuitoare franceze prin novela electorală din 
„42 Iulie 1919 au trecut din nou dela scrutinul - uninominal la 
un sistem mixt, care „ține calea mijlocie între cele 2 sisteme 
de scrutin, Departamentul formează o circumscripție, iar cele 
ce aleg mai mult decât șase deputaţi, pot fi împărțite în două - 
“sau mai multe circumscripţii; Nici un candidat nu poate îi 
prezentat decât într'o singură circumscripție. Prezentările se . 
fac pe listele pregătite de partide. - Dar un deputat poate îi 
prezentat şi isolat. Alegătorul nu e obligat să voteze “pentru 

-o listă complectă, El are dreptul a vota şi candidaţi, cari obvin 
:și pe listele altor partide. (parașage, interzis până acum). La 
-despoiare se totalisează voturile fiecărui candidat de pe fiecare 
listă. Totalizarea se tace la reședința departamentului. 

Decretul-lege pentru alegerile din Bucovina încă e clădit 
-pe aceleaşi principii generale ca şi al nostru. Scratinui pe listă 
-e admis numai în: orașul Cernăuţi, care alege 3 deputați. Votul 
-a obligător ca şi -în România veche. ” | 

1 Arţ. 1 normează condițiunile generale și speciale ale 
dreptului de alegător. Pentru ca cineva să fie alegător, afară 
d€ condijiunile generale trebuie să mai întrunească şi condiţii 
speciale. - 
P Cum cetăţenia în teritoriile alipite la România încă nu 

e normată printr'o lege, de o camdată nu există o definițiune 
legală a cetățeniei în aceste teritorii, de aceea a fost de lipsă | 
-să se definească cu alte criterii. In afară de cefăfenia ungară, 
care e cel dintâi positiv, dupăce :fostul cetăţean ungar poate 
să devină cetățean român, dacă vvoieşte, dar poate să nu do- 
riască a îi cetățean român, rămânând la alegerea fiecăruia — 
anai este prevăzut şi un negativ, prin care cetățeanul ungar îşi 
clarifică singur -situaţia, adecă să nu opteze pentru cetățenia 
unui stat străin, Cine nu doreşte să fie cetăţean român nu poate 
avea nici -un intereș de a fi alegător în statul român, căci 
.pentru el e indiferentă rezolvarea afacerilor acestui stat. 

Pe lângă :iosta cetățenie ungară e prima condiţie spe- 
piată pa . fi sisert. în toriinle etate definitiv la România,



ART. 2. Alegerea se va face pe circuit pţiz: 
electorale. » | | _ 

In fiecare judeţ se vor îformă atâtea circum-- 
scripţii electorale, încât să -fie ales un deputat la: 
fiecare număr de 30,000 locuitori şi la fracțiunea su- 
plimentară superioară numărului de 20,000 locuitori. 

Vor îi aleși în: - | - 
Judeţul Alba-de-jos . . . . 8 deputați 
Arad i, i 14 po 

»  Bichiş . -. . . . 2 » 
PR Bihor . . . . . .19 » 
» "Bistriţa-Năsăud. . . 
> Braşov. ..... 

» . - Caraş-Severin . . . 
> Cenad. ... . .. 
- Ciuc ...... 
» Cojocna 4 » 

B
B
 

N
a
 

4 

Aici nu se face nici o deosebire de naţionalitate ect,, prin ur-: 
mare se consideră de alegători, în consecință de viitori cetă- 
țeni ai statului român toți cei născuţi în aceste teritorii. Este: 
de a se înțelege ca născuţi din părinți foşti cetățeni ungari,. 
căci numai aceştia au cetățenia uugară, O altă înterpretare ar 
conduce la absurd, 

A doua categorie e a cetățenilor ungari, cari nu sunt: 
născuţi aici, dar la 1 Ianuarie 1014 au avut aparţinerea câşti-: 
gată cu forme legale în una din comunele acestor teritorii,. 
Această dispoziţie esclude pe cetățenii ungari, cari şi-au: câș-- 
tigat aparţinerea după 1 Ianuarie 1914. 

A treia categorie ea cetăţenilor ungari, cari nici nu 
sunt născuţi aici, nici mau aparținerea înainte de 1 Ianuarie 
1914, dar la această. dată au domiciliu real în una din coinu- 
nele de aici şi până la fixarea listelor optează pentru cetățenia română şi natural ca să îie înscrişi în liste. Noţiunea domici- 
liului real va fi stabilită după normele dreptului civil. In a patra categorie. întră Românii cu cetățenie ungară, 
care sunt născuţi în afară de aceste teritorii, mau nici aparți-- nere, nici domiciliu real la noi, dar optează pentru cetăţenia română. Aceștia natural vor frebui să faca declarațiune de: 
optare şi să-și aşeze domiciliul întruna din comunele terito- Tului nostru, unde vor cere să fie înscrişi în lista.alegătorilor: (Motive). 
j e România veche art. 1: Toţi cetăţenii români majori or alege prin vot obştesc obligator, egal, direct și secret şi: 
pe baza reprezentării proporţionale un număr de deputaţi pro=- porțional cu populația. * ț sili putaţi p 

n Bucovina art. 2: Alegerea se va face prin vot uni- versal, egal, direct, obligator şi | ret nsecipții - torale si cu votarea pe E mapa, Secret, pe cireumscripţii elec



Judeţul Făgăraş . . 
» Hunedoara 

Maramurăş . 
» Murăş-Turda” 
„Odorheiu. . 

_ n  Sălagiu ,, 
» Sătmar cu teritoriile 

din Ugocia : 
„ Sibiiu . Pa 
„  Solnoc-Dobâca. : . 19 

- Târnava-mare ! . 
» Târnava mică 
„_ TPimiş- Torontal . .-. 17 

i Treiscaune 

„ Turda-Arieş , 

14 | 
9 
3» 

a. 4 
8 

. 14 
7 

6 
4 

4 
7 

„ART. 3, Toţi cetăţenii cari au drept electorat 
după prevederile Art. 1, dar au împiinit vârsta de 
40 ani, vor alege prin vot egal, direct, secret şi cu. 
votarea pe comune şi senatori. 

Senatorii se vor alege pe circumscripţii electo-- 
rale deosebite, câte un senator la fiecare număr de: 
10,000 locuitori şi la fracțiunea suplimentară superi- 
cară numărului de 47,000 locuitori. | 

- Vor îi aleşi în: 

Judeţul Alba-de-jos . :- 3 senatori 
„- Arad a. .. 6 » 
„ Bichiş 1 senator 
P Bihor . 8 senatori 
„Bistriţa-Năsăud . 2» 

“ N Braşov . . 2 » 

„Caraş-Severin 7 » 
a Cenad . p. 2 

: Modificat prin. decretul-lege Nr. 3593 din 30 Aug, 1919, - 
publicat în «Monitorul oficial» r, 107 din 31 August 1919 şi: 

„în «Gazeta oficială» Nr. 54 din 13 Sept, 1919 prin care numărul: 
- denutatilor a fost stabilit pentru jndețul Târnava-mare în 6.
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Judeţul Ciuc 2 senatori 
- Cojocna. . 4 
„Făgăraş „2 
„ Hunedoara . . -. . 6, 

„  Maramurăş 4 
»  Murăş-Turda 3 
» Odorheiu . 2 
„  OSălagiu . . . . .3 

„Sătmar cu teritoriile 
| din Ugocia . 6 - 

„ Sibiiu 3 
„  Solnoc-Dobâca .. . 4.» 

"»  Târnava-mare . . . 2 „ 
- Târnava-mică 2--„ 

— » . Timiş-Torontal . -, 7 » 

„  Treiscaune 2 » 
„„  Turda-Arieş . 3 

ART. 4. Nu au drept electoral, deşi corespund 

“prevederilor din art. 1 şi 3: _ 
1. Membrii oştirei şi ai jandarmeriei, cari se află 

în serviciul activ, cu excepţia celor concediaţi în per- 
manenţă și a ostașilor rezervişti, cari sunt în servi- 

-ciul activ ca rezervişti, glotaşi, etc.; | _ 
2. Membrii poliţiilor de stat, judeţene sau co-. 

munale, neințelegând însă pe alţi funcţionari civili 
cu dreptul de a purtă arme (finanţi, vigili-de drum, . 

- de țarină, brigadieri silvici, etc.) E 
ART. 5. Profesorii universităţii din Cluj, con: 

„stituiţi în colegiu universitar, vor alege din sânul 
lor un senator, 

ART. 6. Vor fi de drept membrii ai Senatului:” 
a) Mitropoliţii şi episcopii confesiunilor româ- 

neşti; _ 
6) Episcopii de' confesiune romano-catolică, pre- - 

cum şi primul reprezentant al bisericii luterane, re 
formate și unitare din teritoriile alipite definitiv la 
România, dacă au făcut jurământ de fidelițate. 

7



CU. 

Ş. 2. Eligibilitatea. | 
ART. 7. Pentru a îi ales în Adunarea deputa- 

ilor se cere: i 

aj A avea dreptul electoral activ în Statul român 
art, 1), 

-b) A aveă exerciţiul drepturilor civile şi politice ; 
- 0 A aveă vârsta de 25 ani împliniţi; | 

d) A aveă domiciliul real în una din comunele 
„Statului român. 

ART. 8. Pentru a fi ales în Senat se cere: 
a) A aveă dreptul electoral activ în Statul român 

(art. 1 şi 3); 

b) A aveă exerciţiul drepturilor civile şi politice; 
c) A aveă vârsta de 40 ani împliniţi; 

d) A aveă domiciliul real în una din comunele . 
“Statului român. 

ART. 9. Nu poate fi “candidat de deputat sau 
senator: - 

_i. Cine funcţionează în timpul dintre ziua de 

convocare a colegiului electoral şi ziua fixată pentru 
alegere ca judecător la judecătoria de ocol, la tri- 
Dbunal, sau ca membru al procuraturei de pe lângă 
tribunal, în acea circumscripție electorală, care e si- : 
tuată de tot sau în parte pe teritorul acelei judecă- 
torii de ocol sau acelui tribunal; 

2. Cine, în timpul prevăzut la punctul 1,a fost 
prefect, subprefect, primpretor, pretor, primar al unui 
oraș municipal sau cu consiliu, căpitan sau subcăpitan 
de poliţie, prefect regional de poliţie, într'o circum= 
scripție electorală, care e situată de tot sau în parte 
pe teritorul circumscripţiei de sub autoritatea numi- 

“tului funcţionar; „. _ 
” 

5 In România şi Bucovina se cere numai de a fi cetățean 
-român, fără â prevedea dreptul electoral activ. 

Nu e nevoie ca candidatul să fie alegator trecut în Vista,
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3, Președintele biuroului electoral şi de votare: 
şi locţiitorul lui în acea circumscripție, în care func-- 
ționează la alegere sau la votare. 

Dacă vreun funcționar (punct. 1-2) renunță la 
funcţia sa, -în baza acestui articol, în scopil de a 
putea îi prezentat ca candidat, şi petiția de renun- 
ţare o dă în scris şefului autorităţii sale, petiția se 
consideră de acceptată în urma faptului acestuia, 
susținând răspunderea disciplinară și materială a ace-- | 
lui funcţionar. 

CAP. Ii. | 

Incapacităţi. Nedemnităţi. Incompatibilitate. 

ART. 10. Sunt incapabili a fi alegători sau aleşi: 

1. Cei puşi sub interdicţiune (curatelă) sau al 
căror minorat s'a prelungit (pus sub consiliul judiciar); 

2. Cei ce suier de demență constatată prin me.-.. 
dici oficiali şi dacă nu sunt sub interdicţiune ; 

3. Cei în stare de faliment declaraţi și nerea- 
bilitaţi ; 

"4. Cei ce beneficiază de ajutor filantropic sau: 
au beneficiat şi dela ziua beneticierii n'a trecut un. 
an, cu excepţia invalizilor de răsboi. 

ART. 11. Sunt nedemnia îi alegători sau aleşi: 
1. Cei condamnaţi pentru crime şi delicte inten-. 

ționate (cu prepus) la pedeapsă de închisoare, dela - 
ziua când sentința a ajuns definitivă, până la exe- 
cutarea ei, dacă executarea n'a fost suspendată în mod: 
condiţionat, sau dacă nu s'a stins prin graţiare re- 
gească sau prin prescripţiune; 

2. Cei condamnaţi în mod definitiv la pedeapsă: 
de închisoare pentru crime sau delicte provenite din 
poftă de câștig, mai departe cei condamnaţi în mod: 
definitiv pentru crimele de înaltă trădare prevăzute 
în codul penal ungar la $ 126, 127, 130—135, 139, 141, 142—149 şi $ 18, art. 43 din 1912, pentru crima. N
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xebeliunei dela $ 152—158, sila în contra autorităţii. 

„din $2, 4, 7 şi 8, art. 40 din 1914, spionaj dela $ 455, 

înțelegând peste tot locul în loc de națiunea şi sta- 

tul ungar, națiunea şi Statul român, dela împlinirea 
pedepsei sau dela prescripţiune întrun- termen de 10 

“ “ani în caz de delict şi de 15 ani în caz de crimă; 

3. Cei puşi în arest preventiv prin hotărire de- 

finitivă judecătorească, cei puşi în libertare în mod 
condiţionat, în fine cei condamnaţi, cari Își împlinesc | 

pedeapsa de inchisoare; 
4. Cei condamnaţi la pierderea drepturilor po- 

litice pe timpul prevăzut în sentinţă; 

5. Cei cari, după 1 Decemvrie (18 Noemvrie) 

1918, au luptat sau au uneltit în contra puterii armate 

“a Statului român, sau făcut vinovaţi de vreo infrac- 

țiune în contra Statului român, dacă aceasta sa con- 

. statat print”o autoritate publică sau judecătorească, 
în fine toţi acei funcţionari publici, notari publici, 

advocâţi, cari, denegând serviciul, în detrimentul bi- 

nelui public, au manifestat prin aceasta, în mod evi- 
dent, voinţa lor de a tulbură ordinea publică sau a 

servi interesele unui Stat străin; ! 
6. Cei cari ţin 'sau singuri, sau prin alte per- 

soane, casă de prostituție sau casă_de joc de noroc, 

„Nu sunt nedemni a îi alegători sau aleşi cei 
condamnaţi în decursul răsboiului pentru crime cu 

caracter politic de cătră judecătoriile civile şi: militare 
austro-ungare ori ungare. 

Nu sunt nedemni a fi alegători sau aleși cei ce 
au fost condamnaţi de judecătoriile ungare în 'legă- 
tură cu intrarea armatelor române în Ardeal în anul 

1916, întrucât pănă la încheierea listelor electorale 
sa ordonat revizuirea. 

1 In Bucovina: Art, 12 p. 3, Cei despre cari este evi- 
dent, că au comis acte de dușmănie în contra Statului român 
-sau a naţiunei române. 

p. 4. Cei cari s'au sustras dela recrutările orânduite de 
statul român sau au refuzat jurământul de credinţă,
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ART. 12. Funcţionarii de Stat, cari“ ocupă func-. 
ţiuni judecătorești sau administrative, şi, în general, 
toţi acei cari ocupă o funcţiune de orice natură, re- 
tribuită de Stat, judeţ sau comună, sau aşezămintele- 
de utilitate publică, ale căror bugete se votează de: 

- Adunarea deputaţilor, aleşi de deputaţi sau senatori, 
pot ţine mandatul numai dacă demisionează din funcția 
lor în 8 zile libere, socotite dela data veriticării alegerii,. 

Această dispoziţiune se aplică şi acelora, cari 
îndeplinesc servicii în instituţiunile particulare, dar: 
pentru numirea cărora se cere un decret regal, ori 
decret al Consiliului Dirigent. 

„- Preoţii, profesorii, învățătorii Şi funcţionarii con- 
fesiunilor, aleşi deputaţi ori senatori, nu pot primi 
dela Stat întregirile și ajutoarele impreunate cu func- 
țiunile lor. 

ART. 13. Nu sunt incompatibile cu mandatul - 
de deputăt sau senator funcțiunile de membru în Con- 
siliul Dirigent şef de resort, secretar general la re-. 
sorturile Consiliului Dirigent şi de ministru în gu-- 
vernul regal. - 

ART. 14. Membrii uneia sau celeilalte Adunări, 
cari primesc numirea într”o funcțiune salariată de Stat,. 

„alta decât cele prevăzute în art. 13, încetează de drept 
a mai îi deputat sau senator. 

ART. 15. Deputaţii şi senatorii în tot timpul: 
mandatului lor, fie personal, fie ca mandatari sau. 
membrii delegaţi ai societăţilor particulare, nu pot: 
încheiă cu Statul, judeţele, comunele și instituţiile: 
Particulare, “arătate în art. 12, nici un contract de- lucrări sau furnituri, sub pedeapsa nulităţei de drept. . a contractului. | 

CAP. II, 
Circumscripţiile electorale şi secțiile de votare,. 

ART. 16. Fiecare circumscripție pentru Adu- narea deputaţilor va alege câte un deputai şi fiecare:
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circumscripție pentru Senat va alege câte un senator.. 

Excepţiune fac circumscripțiile din acele orașe: mu- - 
nicipale, cari vor alege câte doi deputaţi pe baza re- 
prezentării proporţionale. 

După prevederile art. 2 și 3 vor îi circumscripții 
pentru alegerea de deputaţi şi circumscripţii pentru, | 
alegerea de senatori. 

ART. 17. Circumscripţiile electorale, atât pentru. 
alegerea deputaţilor, cât şi a senatorilor, se vor de- 
termină prin decret dat de Consiliul Dirigent,: 

__ ART. 18. Circumseripţiile electorale pentru ale-- 
gerea câte unui deputat sau senator se vor compune,.. 
repartizând în mod practic în fiecare circumscripție 
un număr de comune potrivit cu înţelesul art, 2şi 3... 

| Pentru motive de utilitate publică, circumscripțiile - 
electorale ale unui judeţ vor puteă cuprinde şi co- 
mune cări îac parte dintrun judeţ învecinat. 

ART. 19. Circumscripţiile electorale se împart:: 
în secţii de votare. 

La compunerea secţiilor de votare comunele 

vor fi astfel grupate, ca alegătorii să voteze în co- 
muna lor de domiciliu. Dacă însă o astfel de gru- - 
pare ar îi “împreunată cu greutăţi, se pot grupă şi 

mai multe comune învecinate întro secţie de votare, . 

dar comunele astfel! grupate nu pot fi mai departe 
“decât cel mult 10—15 km dela comuna reşedinţă a: 
secţiei de votare. 

Dacă într'o comună (oraş) numărul alegătorilor - 
ar trece peste 1000, se vor formă două sau mai multe - 

secţii de votare, astfel, ca la fiecare secţie de votare: 
să fie repartizaţi un număr de cel mult 1000 alegători, .. 

ART. 20. Compunerea secţiilor de votare e de 
atribuţiunea biuroului electoral central. Hotărârea 
adusă va fi înaintată spre aprobare  resortului de 
interne, care o poate schimbă, 

- 

1 S'a publicat în «Gazeta oficială» Nr. 54 din Sept. 1919. 
Vezi şi textul în extras la finea acestei broşuria
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CAP. |V. 

Biurourile electorale centrale. 

ART. 21. In fiecare judeţ se înființează un biurou “electoral central, cu atribuţiunea de a îngriji de con- scrierea alegătorilor: şi provederea lor cu certificate de alegător, de a pregăti, conduce operațiunile elec- torale și de a tepartiză pe alegătorii singuraticelor “comune de votare. | a 
* Dispoziţiile pentru înființarea biurourilor elec- ttorale centrale se vor face numai decât după publi- carea acestui -decret-lege,! iar biurourile electorale centrale înfiinţate vor luă fără amânare măsurile de lipsă pentru conscrierea alegătorilor şi prevederea lor cu certificate de alegător. 
“Biurourile electorale centrale sunt permanente. 'Operatele de conscriere a alegătorilor însă vor fi compuse resp. întregite înaintea fixărei eventualei alegeri. * o | 
Locurile ajunse vacante în biuroul electoral cen- “ral vor fi întregite. ” 

ART. 22. Biuroul electoral central constă din președinte şi din membrii ai congregaţiei judeţene. 
Preşedintele biuroului electoral central e sub- prefectul sau locţiitorul său legal. Grefierul biuroului va- îi desemnat de președinte, dintre notarii munici- „Piului, nu e însă membru al biuroului electoral central. 

  

+ Dispoziţiile pentru conscrierea alegătorilor sau luat ' “prin ordinul circular Nr, 7900 din 12 Iulie 1919 al resortului de interne încă înainte de a îi publicat decretul-lege, -dupăce principiile fundamentale ale aceluia au fost stabilite, 
* Dispoziţiile pentru constituirea birourilor electorale s'au făcut prin ordinul circular Nr, 11,000 din 17 Aug, 1919 al re- sortalui de interne. 

E
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ART. 23. in biuroul electoral ceniral vor îi âleşi 
de fiecare circumscripție electorală din judeţ câte 3 
“membri, + | | - 

Până la întrunirea din nou a congregaţiei ju- 
deţene, membrii vor îi numiţi de prefect, conform 
normelor din decretul No. îl. al consiliului dirigent, 
referitoare la întregirea comisiunilor rămase în func- 
țiune din municipii. Câte 2 membrii vor fi aleşi pen- 
tru fiecare circumscripție, după putință, din alegătorii 
respectivei circumscripții. , ” 

ART. 24. Preşedintele, grefierul, locţiitorii lor şi 
membrii biuroului electoral central, vor prestă înainte 
de inceperea lucrării lor următorul jurământ: <Jur, | 
că în toate lucrările cu cari legea investeşte pe biu- 
roul electoral central, voiu procedă cu conştiinţiozi- 
tate, fără părtinire, având înaintea ochilor binele Sta- 
tului şi al cetăţenilor, Aşa să-mi ajute Dumnezeu». 
„Jurământul se va face în faţa prefectului, | 

ART. 25. Biuroul electoral central ține şedinţe 
după necesitate. | 

Şedinţele vor fi convocate cu 3 zile mai înainte 
“prin convocător la persoană, In cazuri urgente, ge- 
-dința poate îi convocată fără amânare. 

Şedinţele vor fi publice. - 
Pentru a se aduce concluze valabile, e de lipsă 

“prezenţa a lor cel puţin 4 membrii, afară de președinte. 
Hotăririle se aduc cu majoritate de voturi. (n 

„caz de paritate, votul preşedintelui dirimă. 
In şedinţe se dresează procese-verbale, cari vor 

îi semnate de preşedinte, grefier şi 2 membrii pre- 
zenţi. Procesele-verbale se păstrează in arhiva jude- 
(ului, iar în 3 zile se vor înaintă în copie resortului 
de interne al Consiliului Dirigent, care are drept a 

  

1 La compunerea biroului electoral central se consideră atât circumscripțiile pentru alegerea deputaţilor, cât şi a Se- “Batorilor, a căror număr se adună pentru a obținea cifra cire „ cumscripțiilor dintr'un județ. (Ord. cire. Nr. 11,000). 
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cassă hotăririle aduse şi a îndrumă la aducerea de 
noui hotăriri, dacă e nevoie. Dacă timpul e însă prea: 
scurt şi e necesară dispoziţie urgentă, resortul de: 

interne poate face dispoziţii direct. 

CAP. V. 

Conscrierea alegătorilor şi certificatele 
de alegători. 

ART. 26. Conscrierea alegătorilor! se va face: 
după comune: în comune mari şi mici prin primar, 
secretar şi un învățător sau “altă persoană potrivită ;. 
în orașe prin o comisiune de 3, instituită la consiliul 

- orăşenesc, 

Dacă intr'o localitate sunt mai multe secţii de: 
votare, conscrierea se va face separat pentru fiecare: 
secţie. | | 

Conscrierea alegătorilor se va face în termenele 
ce vor fi stabilite de răsortul de interne al Consiliului 
Dirigent. _ 

ART. 27, Comisiunile vor conscrie din oficiu 
pe toţi alegătorii cari întrunesc condiţiunile de ale- 
gător (art. 1 şi 3). Fiecare cetăţean cu vârsta de 21 
ani poate cere să fie luat în listă, atât pentru sine, 
cât şi pentru alţi alegători, pentru cari prezintă date. 
Toate datele vor fi câştigate de comisiune din oficiu. 

1 Conscrierea alegătorilor a fost decentralizată pe co- 
mune, având a se compune în fiecare comună o comisiune de 3. 
În legea întemeiată pe sufragiul universal chestiunea de a ju-. 
decă, dacă un cetățean are dreptul de alegător sau ni; e atât 
de uşoară, încât nu e necesară constituirea de organe cu cu- 
noștinţe speciale de acest fel, 

, Listele se compun separat pentru. Adunarea deputaţilor ŞI pentru Senat. Conscrierea se face din oficiu, In listă se în- scriu toţi cetățenii, cari au drept electoral şi îl pot exercită, asupra celor incapaci şi nedemni (cari nu-l pot exercită) se- face listă separată. 
Cum legea electorală de acum va fi aplicată numai pâuă ce se va face legea unitară pentru întreg statul, lista electorală. ma fost contemplată de permanentă. |
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Cetăţenii trecuţi peste vârsta de 21 ani se vor 
înscrie, după comuna de domiciliu, intro listă, care 
va purtă denumirea de: «Lista cetățenilor din co- 
muna .. . ., alegători pentru Adunarea deputaţilor» ; 
iar cetăţenii trecuţi peste vârsta de 40 ani, vor îi îns- 
crişi şi întra doua listă, care va purtă denumirea de: 
«Lista cetăţenilor din comuna ... „ alegători pen- 
tru Senat». 

Fiecare listă se va compune în două exemplare, 
în ordine alfabetică după numele de familie ; fiecare 
nume va primi şi un număr de ordine, care va în- 
cepe cu 1 la fiecare literă. Un exemplar din listă va 

- rămâne la comună, al doilea va îi trimis. biuroului 
electoral central al județului. LL 

Lista alegătorilor va conţine următoarele date: 
1) numărul de ordine cu indicarea literei iniţiale ; 2) 
numele de familie şi botez; 3) dacă se poate con- 
stată locul și anul nașterii; 4) ocupaţiunea; 5) domi-: 
ciliul, eventual strada şi No. casei; 6) observări. 

Alegătorii, cari nu-şi pot exercită dreptul de vot 
din cauza unei incapacități (art. 10), sau nedemnităţi 
(art. 11), vor fi trecuţi în listă separată, având a fi 
însemnat la rubrica «<observări» motivul de ibcapa- 
citate sau nedemnitate. 

Listele terminate vor fi afişate la primăria co- 
“munei cu 30 zile înainte de ziua fixată pentru alegere. 
„ART, 28. Deodată cu înscrierea în listă se va 

înscrie pentru fiecare alegător şi 'un certificat, pe 
baza căruia alegătorul îşi va exercită dreptul de vot! 
pentru alegerea la Adunarea deputaţilor şi pentru 
Senat, la secţia de votare a comunei de domiciliu. 
Se va da certificat deosebit pentru alegerea la Adu- 
narea deputaţilor şi Senat. 

Certificatul se va face după modelul stabilit. Va 
aveă numărul de ordine al alegătorului din lista co- 
munei. 

, 2*
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Certificatul va îi înmânat alegătorului, după in- 
cheierea listelor, cu dovadă de primire, în termeni de 
8 zile Inainte de prima zi a alegerilor. Un alegător 
nu poate căpătă certificat de alegător şi nu poate 
votă, decât într'o singură circumscripție electorală 

ART. 29. Fiecare cetățean cu drept de alegător 
poate să vadă la primăria comunei de domiciliu, în 
orele de oficiu, până la ziua a 20-a înainte de data 
fixată pentru alegere, lista comunei sale şi dacă află, 
că celățenii îndreptăţiţi după lege n'ar fi luaţi în listă, 
sau au fost trecuţi în listă astfel de cetățeni, carii 
după lege nau drept de alegător, sau nu şi-l pot 
exercită, poate cere, în 10 zile libere, socotite dela 
afişare, [ie verbal, fie în scris, pe lângă prezentarea. 
dovezilor de lipsă, ca să fie trecuți în listă,  - 

Primarul şi secretarul, iar la oraşe comisia de 
conscriere, vor hotări fără amânare asupra fiecărei 
cereri.! Admiţându-o, vor trece pe cei omişi în listă, 

  

* Ordinul circular al resorialai justiție! Nr. 2237 din 16 August 1919 dat catra șefii Judecătoriilor de ocol conţine ur- mâtoarele dispoziţii: 
Având În vedere, că Judecarea asupra chestinnei dacă cineva are drept de alegător, în legea întemeiată pe sulragiul universal c alât de simplă, s'a normat o astfel de procedură, Care nu e legată decât de foarte puline tormalitaţi. Hotârirea adusă de instanta primă poate fi: a) de admiterea cererii, prin urmare se recunoaşte drep- tu) de alegător şi petentul e trecut în lista; e respingere, se dencagă îndreptățirea de alegător şi de a îi trecut în listă, in acest Caz se va da hotarire In scris, dupa an modei, În care se arată în câieva cuvinte motiral de respingere. 
fotaririle aduse, atât de admitere, cât şi de respingere, vor fi afişate ailoic, ca să poată fi coatiolate de alegito In contra hotâririi comislunei sc poate înalată reclamaţie : în caz de admitere, din partea ori cărui alepălor din rtipeilira ie electorala, pe molivul, că „cererea ale- Şatorolai a fost admisă pe nedrepiul, existână neladreptățirea e alegator. Aceasta reclamalie va treba! să fie motivată Prorâzata ca an cxiras dia lista alegatorilor, ca să poală apreciata de judecător. Hotarirea adusă poate fi trecată pe reclamaţie cu cuvintele: «Judecatorul de ocol confirma trecerea sueta rocelal (anmele) - » «= în lista alegătorilor comanei î.... : e ocol respinge reclama ». lo flecare caz va lavocă în câteva caviale spete hotâririi. .
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sau vor şterge pe cei itecuţi pe nedrept şi vor liberă 
certificat de alegător, sau vor anulă certificatele celor 
trecuţi pe nedrept. Aflându-o neîndreptăţită, vor da o 
hotărire de respingere în: scris, pe baza căreia re- - 
clamantul se va prezentă, fără alte formalităţi, la ju- 
decătorul de ocol competent și va cere recunoașterea 
dreptului de alegător. 

Judecătorul de ocol va examină numai decât 
reclamaţia şi va hotări asupra ei, trecând deciziunea - 
pe hotărîrea primăriei. Deciziunea judecătorului de 
ocol e definitivă. Recunoscându-se dreptul. de alegă- 
tor, respectivul va fi trecut în listă şi i se va eliberă 
certificat. | 

2. Schimbările făcute după terminarea listei vor 
fi afişate zilnic la primărie resp. ştergerea va fi tre- 
cută în listă. 

ART. 30. Un exemplar al listelor de alegători 
va fi prezentat în persoană de secretarul comunei, 
în orașe de preşedintele comisiunei de conscriere, 
înainte cu 15 zile de ziua fixată pentru alegere, pre- 
ședintelui biuroului electoral-central. 

Cu 15 zile înainte de data fixată pentru alegere, 
lista alegătorilor va fi încheiată și declarată de de- 

d) în caz de respingere, din parta alegătorului respins, Acesta se va prezentă cu hotărîrea în scris a comisiunei, unde 
se ailă trecnt, şi cu motivul respingerii. Hotărirea judecătorului de ocol va fi trecută de asemenea pe această 'hotărire, textul 
e tipărit în* modelul dat. 

Alegătorii se vor prezentă cu reclamaţiile la judecătorul 
de ocol competent; nu e necesară înregistrare pertractare, pro- 
ces verbal (legea spune: fără alte formalități, adecă numai rec- 
lamaţia în scris, sau hotărîrea de respingere). | 

"Judecătorul de ocol e dator a ascultă numai decât pe 
reclamant şi examinându-i cererea, a statuă fără amânare asu ra ei, iar decisiunea a o trece pe hârtia adusă şi a o înapoiă imediat. Se va face o simplă consemnare despre “reclamaţii, pe coale de hârtie liniate, cu următoarele date: Datul, Nr. cutânţ, Numele reclamantulni, Comuna, Natura „reclamaţiei (pentru recunoaşterea dreptului, sau pentru stergere), Decisiunea adusă (admis, respins etc.). . - 

- Pe baza acestei consemnări se va înainta un mic ra- port „statistic despre activitatea judecătorului în materie . elec- torală,. * -
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finitivă. Incheierea se va îace la fiecare literă, pu- 
nându-se clauza: «Litera . . . (A) conţine . . . (Cifra) 
alegători, lista sa închieiat şi declarat - de def:- 
nitivă, . 

Dat în comuna ... anul. . luna... . ziua..» 

Va fi semnată de primar, secretar şi al treilea mem- 
bru din comisiune, iar la oraşe de comisiunea de 
conscriere. 

Președintele biuroului electoral central, primind 
Jista prezentată de secretar, va face controlul ei fără 
amânare; dacă ar fi de lipsă vre-o întregire ori. 
explicare, aceea se va face numai decât de se- 
cretar. 

„ART. 31. Toate 'cheltuelile pentru personal şi 
material, împreunate cu conscrierea alegătorilor şi 
compunerea listelor, se vor plăti de resortul de in- 
terne al Consiliului Dirigent. 

CAP. VI. 

Operațiunile electorale. 

3. 7. Pregătirea alegerilor. 

ART. 32. Convocarea corpului electoral pentru 
Adunarea deputaţilor şi Senat se face prin decret regal. 

Convocarea se publică în Monitorul Oficial şi 
în Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent; se va a- 
fişă şi deosebit în toate comunele. 

ART. 33. Şetul resortului de interne va aviză 
numai decât pe preşedinţii biurourilor electorale cen- 
trale pentru a luă măsurile de lipsă spre a pregăti 
alegerile. | 

„.Preşedintele biuroului va controlă prin organele 
de“plasă operaţiunea de conscriere a alegătorilor şi 

  

* Membrii comisiei şi personalul ce sar aplică vor computa pe zilele de muncă diurnele ce le vin după îuncţia lor, resp. taxele după munca săvârşită. Privitor la compunerea notelor de cheltuieli, licvidare şi încuviințare se va procedă upă normele în vigoare. (Ordin. circular nr. 6700).
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"vă dispune cele ce lipsesc, ca listele electorale să 
die terminate şi înaintate în termenul prevăzut la 
art 30. | 

ART. 34. Biuroul electoral! central va alege pen- 
“tru fiecare circumscripție electorală din municipiu un 
“biurou electoral, care va conduce -Gperaţiunile elec- 
torale pentru întreaga circumscripție şi operaţiunile 
-de votare în secţiunea din comuna de reşedinţă a 
circumscripţiei. | 

Pentru operațiunile de votare din celelalte co- 

mune ale circumscripţiei, biuroul electoral central va 
alege biuroui de votare şi va stabili totodată, fiecare 
biurou de votare, în care comune, resp. secţii de 
“votare și în care zile va lucră. 

ART. 35. Biuroul electoral şi cel de votare va . 
“îi compus din câte un preşedinte şi gretier, având 
fiecare şi câte un locţiitor, pentru cazul de a fi îm- 
piedecat în lucrare. Preşedintele biurouiui electoral e 
-totdeodată şi preşedintele alegerei. 

1 Organul teritorial de pregătire şi conducere a alege- 
“rilor:e biroul electoral central. Denumirea e luată din legea din 
"România, fără ca instituţia să fie similară cu cea de acolo. Or- 
„ganul diriguitor al alegerilor din punct de vedere tehnic e 
acolo justiţia. La noi nu s'a putut trece la acest sistem, oricât 
de îrnmos ar fi din punct de vedere teoretic (separațiunea pu- 
“terilor în stat), pentrucă numărul mic al magistraților dela ju- 
„decătoriile noastre nu a făcut posibil, ca să conducă lucrări 
atât de extinse, ca Operațiunile «de votare. Astfel s'a menţinut 

--un organ aproape identic cu comisiunea centrală din legea e- 
Aectorală a fostului stat ungar, care însă e constituit din câte 
3 membri de fiecare circumscripție din judeţ. Birourile electo- 
rale-centrale sunt constituite numai în judeţe, nu și în oraşele 
municipale, căci orașele fac numai o singură circumscripție. 
“Normele de funcţionare ale biroului electoral central sunt cele 
cunoscute până acum la comisiunea centrală. 

Afară de acest birou central din fiecare județ, va func- 
:ţionă în fiecare circumscripție electerală un birou electoral, iar 
în fiecare secţie de votare un birou de votare. Câte un birou 
electoral va aveă fiecare circumscripție de deputat și fiecare 
circumscripție de senator. :Făcându-se alegerile pentr Adu- 
-aarea deputaţilor şi Senat în zile diferite, nu e nici o pedecă,, 
<ea un birou electoral de -deputat -să fie încredinţat şi cu ale- 
-gerea de Senator, va purta însă deuumire corăspunzătoare, 
-spre a se face deosebirea necesară. (Motive).
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Ca președinți şi membri ai acestor biurouri pot: 

fi aleşi numai bărbaţi, cari au drept de alegător în 

una din circumscripțiile din judeţ. 

Cei aleşi vor fi avizaţi în scris despre alegere, - 

prin preşedintele biuroului electoral-central. Cei aleşi. 

sunt obligaţi să primească funcțiunea, în caz de ne: 

primire 'se vor aplică penalităţile din art. 89. 

ART. 36. Președintele şi membrii biurourilor, îna- 
inte de începerea activităței lor, vor prestă următorul: 

jurământ: 
«Jur, că în toate lucrările, încredințate de legea 

electorală biuroului electoral (de votare), voiu procedă. 
cu conştiențiozitate, fără părtinire, având înaintea. 
ochilor binele Statului şi al cetăţenilor, Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu». 

Jurământul se va prestă în fața preşedintelui: 
biuroului electoral central, sau în faţa autorităţii de: 
plasă competentă, care va raportă despre actul jură- 
mântului preşedintelui. Despre jurământ se dresează: 

„proces-verbal. 
ART. 37. Biuroul electoral central va aduce fără. 

amânare la cunoștinta alegătorilor măsurile Iuate- 
pentru pregătirea alegerilor printr'o publicaţiune, care: 

va conţine: 
4) Ziua alegerii şi ora de începere; 

5) Numele preşedintelui, greiierului alegerei şi 
al locţiitorilor lor pentru fiecare circumscripție elec- 
torală ; 

"0 Pentru fiecare secţie de votare numele pre- 
şedintelui, grefierului și a locţiitorilor lor; -apoi în-- 
şirarea comunelor cari vor votă la acea secţie şi lo- 
calul de votare; 

d) Pentru fiecare secţiune de votare ordinea. 
în care vor urmâ la votare alegătorii din singurati- 
cele comune, resp. părţi de oraş (strade); 

€) Locul şi ziua pentru prezentarea declaraţiunii, 
de candidatură ;
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7) Locul pentru publicarea rezultatului alegerei. 
Această publicaţiune va-fi trimisă la primăria. 

fiecărei comune (oraş) din circumscripțiunile elec- 
torale, care e datoare a o afişă şi a o aduce la cu- 
noştință în modul obişiuit 'cel puţin cu 10 zile îna-. 
inte de alegere. 

Preşedintele biuroului electoral central e: dator 
a trimite la timp preşedintelui alegerei, în copie, lista 

" complectă a alegătorilor din circumscripție, iar preşe-. 
dintelui secţiei de votare lista alegătorilor din co- 

” munele repartizate în respectiva secţie. 

$ 2. Deciaraţiunile de candidatură. 

ART. 38. Inainte de alegere se vor face decla- 
raţiuni de candidatură. - 

Declaraţiunile de candidatură pentru Adunarea 
deputaţilor sau pentru Senat se vor face cel mai 
târziu cu 8 zile înainte de data alegerei. 

In ziua fixată pentru primirea declaraţiunilor 
de candidatură, preşedintele alegerei se va prezentă. 
la reşedinţa circumscripţii şi va stă la dispoziţia 
alegătorilor, în localul anunţat, dela orele 9 dimi- | 
neaţa până la ora 1 după amiazi. Mai târziu nu poate- 
primi declaraţiuni de candidatură. 

ART. 39. Inainte de a fi prezentat spre candi- 
dare, candidatul de deputat sau senator este dator: 
să declare prin document, legalizat de notarul pu- 
blic sau de judecătorul de ocol, că este cetăţean ro-- 
mân şi nu va optă cetăţenia unui Stat străin, pri- 
meşte alegerea, că-şi va prezentă certificatul de 

membru al Corpurilor legiuitoare și va luă parte la. 
lucrări, - 

In -lipsa acestei declaraţii, candidatura va. fi 
respinsă; în caz de neobservare a celor cuprinse. în 
declaraţie, mandatul se consideră de nul, având “a îi 
declarat posesor al mandatului contra-candidatul.
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„care a întrunit mai multe voturi. Hotărârea în această 
chestiune e de atribuţiunea Corpurilor legiuitoare. 

ART. 40. Declaraţiunile de candidatură nu vor 

fi luate în consideraţiune: decât dacă vor fi propuse 
de cel puţin 50 alegători din circumscripție pentru 
Adunarea deputaţilor şi de cel puţin 25 alegători 

pentru Senat, 
Declaraţiunea va conţine: numele de familie 

şi de botez al candidatului, ocupaţiunea şi domici- 

liul lui şi va îi semnată de alegătorii propunători. 
Fiecare alegător va indică pe lângă semnătură şi 
-comuna în a cărei listă a fost trecut. Autenticitatea 
subscrieriloi va fi certificată prin primăria comunală. 

Declaraţiunea va îi prezentată preşedintelui de 
-cel puţin 2 şi cel mult 10 alegători, pe cari îi cu- 
noaşte preşedintele sau cari îşi dovedesc identitatea 

“persoanei. Pentru dovada identităţii e deajuns ade- 
“verinţa primăriei comunale. | 

Alegătorul care a semnat declaraţiunea pentru 
un candidat nu poate semnă și declaraţiunea altui 
candidat, decât în cazul, dacă declaraţiunea de mai 
înainte a fost refuzată sau a ajuns nevalabilă din 

„orice cauză. 

- Controlul semnăturilor de pe declaraţii se face 
pe baza listei electorale. Dacă preşedintele constată 
o semnătură repeţită a unui alegător, nu va consi- 
„dera-o de existentă la declaraţiunea înaintată mai 
târziu. 

Deodată cu declaraţiunea alegătorilor trebuie 
“să fie prezentată şi declaraţiunea candidatului prevă- 

„zută la art. 39, 

ART. 41. Președintele e dator să refuze pri- 
mirea unei declaraţiuni, care nu corespunde dispo- 
zițiunilor din articolele precedente, iar deciarațiunea 
ce corespunde e dator s'o primească, 

Preşedintele va da alegătorilor, în termen de 

o oră, adeverinţă despre prezentarea declaraţiunei;
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iar dacă retuză primirea, le va comunică în scris 
cauza refuzărei. 

Declaraţiunea primită de preşedinte cu adeve- 
rință nu poate fi retrasă de prezentatori și nu .poate 
“i refuzată de preşedinte. 

Declaraţiunea de retragere a candidatului poate 
fi considerată de președinte numai dacă e prezen- 
tată prin document legalizat de notarul public sau 
de judecătorul de ocol. 

ART. 42. Dacă nu sa făcut prezentare de can- 
didatură, sau înainte de începerea operaţiunilor elec- 

torale s'au retras, sau au decedat toţi candidaţii, ale- 
.gerea e zădărnicită; prin urmare nu se poate ţine. 
Președintele electoral va aviză despre aceasta biurou- 

"rile şi va face dispoziţii, ca să se anunţe în toate co- 
munele din circumscripție. 

ART. 43. După trecerea termenului fixat pen- 
tru prezentarea. candidaturilor, preşedintele alegerei 
va cOmunică preşedinţilor biurourilor de votare nu- 
mele candidaţilor, cari vor fi afişate la reședința fie- 
«cărei secţii de votare. Asemenea se vor anunţă şi 
afişă şi eventualele retrageri şi schimbări ulterioare 
ale candidaţilor.-- 

ART. 44. Alegătorii cari au prezentat declara- 
țiunea de candidatură, vor puteă desemnă pentru 

partidul propriu în fiecare secţie de votare unul sau 
doi bărbaţi de încredere. Bărbaţii de încredere vor 
controlă legalitatea alegerei și în exercitarea acestei 
atribuţiuni vor puteă să-şi facă pe scurt observaţiu- 
nile lor, cu autorizaţia preşedintelui, după terminarea 
"votărei, pot înaintă contestațiuni în scris, cari vor fi 
-anexate la procesul-verbal. E 

Numele bărbaţilor de încredere: va fi anunţat 
-cu 24 ore înainte preşedinţilor de biurouri. 

Dacă bărbatul de încredere nu e alegător trecut 
'în lista secţiei de votare, își va dovedi dreptul de ale-. 
:gător cu certificatul de alegător.
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ART. 45. Bărbaţii de încredere pot aplică în- 

credinţaţi speciali, în scopul, de a ţine legătură între 
alegători şi biuroul de votare, în asemenea număr şi 
cu asemenea drepturi pentru fiecare candidat. 

Dacă vre-un partid nu doreşte să uzeze de 
acest drept, celelalte partide pot să aplice incredin- 
țaţi speciali. 

Numele încredinţaţilor va fi anunţat preşedin- 
ților de biurouri de asemenea cu 24 ore înainte, 

Incredinţaţii vor observă cu stricteţe dispoziţiile 
legei şi îndrumările preşedintelui date pentru susţi- 
nerea ordinei; la caz contrar, președintele le poate 
retrage încredințarea, iar partidele îşi vor prezentă 
în locul lor alți încredințați. - ă 

$ 3. Pregătirea operațiunilor de votare, 
ART. 46. In ziua alegerei membrii biuroului 

"electoral se vor prezentă la reședința circumscripției, 
dacă a fost prezentat spre candidatură şi numai un 
singur candidat. 

„Preşedintele alegerei deschide procedura de. 
alegere dimineaţa la ora 8, şi dacă este numai un 
singur candidat il declară ales de deputat, respective: 
senator, iar rezultatul îi publică la locul anunţat în 
publicaţiune. a | 

Dacă sunt mai mulţi candidaţi se face votare. 
1 Votare se face numai dacă înainte cu 8 zile au fost Propuși mai mulți candidaţi. In fiecate circumscripție electo- rală va îi clară situațiunea înainte cu 8 zile, dacă va fi sâu nu o luptă electorală. Prin urmare şi pregătirea operațiunilo: de votare se va contormă după declaraţiunea de candidatură, -- „Dacă este un singur candidat, sau o singură listă, se a lică, Cunoscuta regulă a dreptului electoral englez, că în ziua aegerii unicul candidat, sau candidaţii unicei liste, se declară. e aleși. i 
Dacă se face votare, e de lipsă să se aviseze obştea a- legătorilor, organele, care conlucră la alegere, birourile de vo- - tare din secţii, în comunele de reşedinţă ale secţiilor să se în- grijească de local de votare, loc de isolare, gherete, urne, u- tensilii de scris, personal de birou, ca buletinele de-vot şi pli- curi e să fie sosite la secţie, lista alegătorilor din secţie să fie E îndemână, să se înfăţişeze întreg personalul birourilor, băr- Baţii de încredere, să se ice măsuli ide susținerea ordinei şi e poliţie. - i : (Motive).
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ART. 47. Membrii biurourilor de votare sunt 
datori a se prezentă în ziua alegerei la locul de Vo= 
tare al secţiei lor, în localul desemnat pentru scrutin, 
dacă nu au fost. cumva avizaţi înainte, :de preşedin- 
tele alegerei, că alegerea sau votarea nu se ţine. 

Dacă biuroul de votare e avizat, înainte de a se 
începe votarea, că alegerea sau votarea nu se ţine; 
preşedintele va anunță despre aceasta pe publicul 
adunat, 

ART. 48. In comune alegerea se va face în 
localul primăriei sau în oricare alt local imai spaţios, 

In localităţi cu mai multe secţii de votare va fi 
desemnat local deosebit pentru fiecare secţie. 

La desemnarea localurilor de votare se va aveă 
grije, ca să fie locuri de izolare pentru alegători; la 
caz contrar, se vor construi gherete. | 

Fiecare secţie de votare va aveă şi numărul de 
w ne ce va hotări biuroul electoral central în raport 
cu numărul alegătorilor. - 

ART. 49. Preşedintele biuroului de votare se va 
îngriji de aranjamentul localului de votare şi ca să 
fie la dispoziţie materialul şi rechizitele necesare. 

Va îngriji — prin intervenţia autorităței admi- 
nistrative — ca pentru lucrările în scris necesare să 
fie la îndemână personalul necesar de scriitori. 

Va îngriji ca numele candidaţilor, asupra cărora 
se face votarea, să fie afișate în localul” alegerei, 
scrise cu litere mari, lizibile, puse unul sub altul, în 
-ordinea alfabetică. | 

Va îngriji ca cu 2 zile înainte de termenul 
fixat pentru alegere, să fie în număr suficient bule- 
tinele de votare ale candidaţilor şi plicurile necesare. 

ART. 50. Preşedintele are singur poliția adu- 
“nărei alegătorilor. Ă | 

Puterile lui, în această privință, în oraşe se în- 
tind şi în atară de localul: de votare, în curtea loca-
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lului, la întrările din curte, în jurul localului de ale-. 
gere, precum şi pe strade, pieţe, locuri virane, până 
la o distanţă de 500 metri. 

In comune președintele secţiunei de votare: 
exercită un drept de poliţie generală în cuprinsul 
întregei comune. 

ART. 51. Președintele secţiunii de votare, îna- 
inte de începerea votărei, va luă măsurile de poliţie 
necesare pentru asigurarea întrărei în ordine a ale- 
gătorilor în sala de vot. 

Biuroul electoral central va eliberă candidaţilor, 
până în preziua alegerilor, cărţi de întrare valabile 
pentru toate secţiunile de votare, iar bărbaţilor de 

încredere şi încredințaţilor speciali numai pentru 
secţiunea la care au fost desemnaţi. 

ART. 52. Pentru menţinerea liniştei şi bunei 
ordine, precum şi pentru executarea măsurilor or- 

donate, preşedintele va aveă la dispoziţie forţele mili- 
tare, trimise după cererea şi chibzuința președintelui 
biuroului: electoral central. 

ART. 53. Operatiunile de votare încep la fie- 
care secţie în ziua alegerei, la ora 8 dimineaţa. 

Inainte de a începe .votarea, preşedintele biu-. 
roului constată, dacă membrii biuroului şi celelalte per- 
soane, cari conlucră la votare, sau prezentat şi face 
dispoziţii prealabile pentru ţinerea votării. 

ART. 54. Dacă vr'un membru al biuroului nu 
sa prezentat, preşedintele face dispoziţii de înlocuire. 
Noul membru, înainte de a începe lucrarea, va pune 
jurământul prescris înaintea preşedintelui. 

Asemenea va face jurământul înaintea preşe- 
dintelui și personalul de scriitori, cum şi ceilalţi 
membri cari n'au făcut jurământ. |
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ART. 55. Fiecare alegător va dovedi identitatea. 
persoanei cu certificatul de alegător.! In caz de în-- 
doeală, preşedintele îi poate cere semnătura de probă 
A numelui, sau să controleze. altcum identitatea per- 
seanei. 

Lipsa certificatului de alegător însă nu. poate. 
fi motiv, ca alegătorul să nu fie admis la votare,. 

Dacă alegătorul şi-a pierdut certificatul, identitatea i: 
se va constată cu martori sau altă dovadă şi fiind: 
trecut în lista alegătorilor, va fi admis la vot. 

ART. 56. Votarea începută este a se continuă- 
fără întrerupere. | 

Dacă se iveşte vre-o piedecă, pentru care nu se: 
poate începe votarea la ora fixată, preşedintele- 
amână votarea pe răspunderea proprie, până se în- 
lătură piedeca, când votarea se va urmă numai decât... 
Amânarea votărei şt timpul aproximativ al amânărei 
va îi anunţat celor interesaţi. 

Dacă votarea nu sa putut începe nici după 12. 
„ore, se consideră de zădărnicită, 

ART. 57. Dacă din lista alegătorilor repartizați 
la secţia de votare se vede, că mare parte alora. 
votat şi nu se mai înfățișează alţi alegători la urnă, 
preşedintele va fixă ora de încheiere a alegerii, care 
va fi anunţată şi afișată. Ora de încheiere nu poate- 
fi fixată mai curând decât peste 2 ore. 

Alegătorii cari se prezintă până la ora de în-: 
cheiere, vor fi admişi la vot. Votarea nu poate fi: 
încheiată înainte de a fi votat toţi alegătorii prezenţi. 

1 Pentru dovedirea identităței alepătorului e prevăzut 
certificatul de alegător, care va fi înmânat fiecărui alegător cu. 
8 zile înainte de alegere, servind şi ca aviz pentru alegere. 

Lipsa certificatului nu e însă motiv de a hu îi admisa votare, 
Pentru dovedirea identităței nu mai sunt necesari martorii, 

primarii, notarii, organele administraţiei de toate gradele, cari 

nu mai au îndatorirea de a asistă la -alegere.
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După ora de încheiere, se va constată numai decât. 
rezultatul votării. ! Ni 

$ 4. Votul și procedura votărei. 

ART. 58. Votul este secret. 

Alegătorul votează cu buletin de vot, pus în 
plic închis. |, 

Buletinele şi plicurile de lipsă pentru votare le 
“va primi alegăterul dela preşedintele biuroului de 
votare. | 

In circumscripţii cari aleg câte un deputat sau 
“senator, buletinul de vot va conţine numele unui 
„candidat; în circumscripțiile cari aleg mai mult de 
un deputat, buletinul de vot va conţine numele altor 
'2 candidaţi (listă de votare). 

ART. 59. Buletinul de vot va aveă mărimea de 
-6X 10 cm. (1/16 a coalei normale de cancelarie), va 
fi tipărit cu litere cicero și va conţine numai numele 
de familie şi botez al candidatului (în circumscripții 
cu 2 deputaţi ale candidaţilor). 

Buletinul fiecărui; candidat (fiecărei liste) 2 va îi 
tipărit pe hârtie. de altă culoare; culoarea va îi deter- 

= 

* 4 Din structura organismului electoral, şi a felului lui 
de funcţionare apare, că pentru executarea operațiunilor de 
scrutin e de ajuns o zi pentru alegerea de deputaţi și o zi 
pentru alegerea de senatori. La o secție de votare sunt repar- 
tizaţi 1000 alegători, cari într'o zi pot să-şi dee votul fără 
greutate, Inainte de închiderea alegerii se fixează și anunță 
ora de închiere. 

, Cu constatarea rezultatului nu se poate aşteptă pânăa 
doua zi, ci rezultatul este a se constată şi natural a se îixa în 
procesul verbal şi publică la reşedinţa secţiei de votare fără 
amânare. - 

„_3 Mânecând din principiul, că votul e secret, toate mă- surile luate aici sunt pentru a scuti secretul votului şi a fixa o technică de votare, care să fie practică şi uşor executabilă ŞI să aibă avantajul de apărare a secretului de vot până la des- poiarea scrutinului şi constatarea rezultatului, - Votarea se iace cu buletin, care conţine numele candi- datului, sau candidaţilor, pus şi lipit în plic de însuși alegă- torul, după ce va fi făcut însuşi alegerea între buletinele cau-. didaţilor, stând fără control în locul de isolare sau în gheretă,
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minată de președintele alegerei în ziua de prezentare 
a candidaturilor. 

Dacă însă war fi la îndemână o rezervă sufi- 
cientă de hârtie colorată pentru tipărirea buletinelor, 
acele se vor tipări pe hârtie albă, iar înaintea nu- 
melui fiecărui candidat (fiecărei liste) se va tipări un 
număr de linii verticale, la cel prezentat întâi o linie, 
ia al doilea două linii, la- al treilea 3 linii şi aşa mai 
departe; lungimea unei linii va fi de trei ori mai mare 
decât a literilor cicero din nume. | 

Buletinul de vot al fiecărui candidat (fiecărei 
liste) se va tipări în atâtea exemplare, „câţi alegători 
sunt în circumscripție, mai mult 15%. De tipărire 
se va îngriji preşedintele alegerei, la caz când ale- 
gerea se face prin votare. 

Buletinele de vot ale candidaţilor vor fi tipărite din o- 
ficiu şi repartizate în număr suficient la secţiile de votare cu 
2 zile înainte de alegere. De plicuri, egale pentru o circum- 
scripție, dar nu pentru întreg judeţul, sau întreaga țară — ce 
azi e imposibil — încă se va îiugriji preşedintele alegerii. 

Forma şi mărimea buletinelor e prevăzută la art, 59. 
Pentru a fi deosebite buletinele singuraticilor carpdidaji din 
partea alegătorilor analfabeți, sau admis două mo alităţi, Bu- 
letinele pot îi tipărite pe hârtie de culoare deosebită pentru fiecare candidat, (în acest caz fiecare candidat poate fi cu- 
noscut după culoare), sau dacă nu se găseşte hârtie colorată 
de ajuns, se întrebuințează, după analogia cunoscutului răboj, 
înaintea numelui fiecărui candidat (liste) una sau mai niulte 
linii verticale d. e. 

    

  

| Constantin Pop 

| | Nicolae Motora | 

| | |! Ştefan Bungăr dean 
  

Art. 60 conţine sancțiune pentru tipografii, cari n'ar exe- 
cută lucrările împreunate cu cea mai mare. grabă. Dispoziţia e identică cu cea din art. 40 al legii din România, 

Din certificatele alegătorilor, cari an votat se face dosar, pentru cei cari au perdut certificatul, se face o hârtie de 
inlocuire, i 

Contestarea ideniităţii alegătorilor din partea altor ale- gători şi alte măsuri de a preveni abuzurile ja Yoiare, închi- derea, despoiarea scrutinului, procesul verbal etc. sunt nor- mate aproape la fel cu dispozițiile similare din legea din Ro- mânia. (Motive). 

3
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- De plicuri asemenea se va îngriji preşedintele 
alegerei, contecţionându-se plicuri egale pentru aceeaş 
circumscripție. 

Repartizarea buletinelor și plicurilor la secţiile 
de votare va face-o preşedintele cu 2 zile. înainte de 
ziua alegerei. - 

ART. 60. Buletinele de vot se vor imprimă la 

una sau mai multe tipografii din circumscripție. 

Tipograiii, constataţi a puteă imprimă, sunt obli- 
gaţi să imprime buletinele cu precădere înaintea ori- 
cărei. iucrări, sub. pedeapsa amendei dela 5,000 la 

20,000 lei, în caz de recidivă cu închisoare dela 2 

la 5 ani. | | 
| Sunt pasibili de aceeaş pedeapsă toți acei cari 
vor împiedecă imprimarea buletinelor. 

Aceasfă dispoziţie se aplică la toate imprimatele 

impuse prin decretul-lege de faţă. 

ART. 61. In localul de alegere va fi-un loc po- 
trivit de izolare (odae -separată, gheretă), în care va 
fi întrodus „alegătorul spre a-şi pune buletinul de vo- 

tare în plic, | a _- 
De întocmirea acestui loc de izolare se va în- 

griji preşedintele biuroului de votare, în înţelegere cu 

autoritatea locală. e 

- ART. 62. Alegătorii sunt întroduşi în sala de 
vot în serii corespunzătoare, ca să nu se producă 
aglomeraţii și să se înconjure desordinea. 

Fiecare prezintă certificatul de alegător preşe- 
dintelui, care îi dă câte un buletin de vot pentru fie- 
care candidat și un plic. a 

Cu aceste se retrage în locul de izolare, unde 
fără control, alege din buletine pe cel al candidatului 
pentru care votează; pe acesta îl pune în plic şi.li- 
peşte plicul. Buletinele candidaţilor pentru cari nu 

„votează le trece într'o casetă, ce se află spre acest scop în locul de izolare, | |



Cu plicul închis se întoarce în sală și îl predă- 
preşedintelui, care îl pune în urna de votare.- 

ART. 63, Certificatul alegătorului,-care a votat, 

rămâne la președinte. Din certificate se face dosar, 
având a se grupă după numărul de ordine şi comună. 

Dacă a votat un alegător care şi-a pierdut cer- 
titicatul sau nu l-a putut prezentă, numele i-se scrie 
pe o hârtie albă de mărimea certificatului, cu obser- 
varea, că identitatea sa dovedit prin martori sau în 
alt mod şi această hârtie se pune la-dosar, între cer- 

tificate. 
ART. 64. Fiecare alegător va aveă dreptul să 

conteste identitatea persoanelor ce se prezintă la vot, 
Intr”un asemenea caz, dacă persoana contestată 

ştie a scrie şi a ceti, va fi ţinută să își producă is- 
călitura sub controlul biuroului şi al alegătorilor pre-: 
zenţi, spre a se putea face comparaţia. 

Dacă acea persoană nu ştie a ceti şi scrie, se 
vor luă informaţiuni dela alegătorii prezenţi din sală 
sau de afară. . 

Dovedindu-se contestaţia adevărată, preşedintele - 
va opri pe înfăţişetor dela vot şi va consemnă inci- 
dentul în proces verbal deosebit, pe baza căruia se - 
va trimite în judecată. 

ART. 65. Alegătorul, care nu va prezentă pre- 
şedintelui buletinul încredinţat pentru a votă, se va 
pune sub strictă supraveghiare, spre a nu comunică 

cu nimeni, până la terminarea alegerei. - - . 

ART. 66. Preşedintele biuroului are dreptul de a 

face să înceteze staționarea după votare a unui ale- 

gător în localul de votare. | 
ART. 67. Nimeni nu are dreptul de a descoperi 

sau a căută să descopere secretul votului, chiar din- 

to instrucţiune sau contestaţiune judiciară, ori într.9 

anchetă parlamentară sau de altă natură. 

Ă ART. 68. Indată după închiderea scrutinului, 

preşedintele - procedează la despoierea lui, în faţa 

3,
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membrilor biuroului de votare, bărbaţilor de încredere 
şi celorlalţi asistenţi prezenți. 

E! scoate plicurile din urnă şi le înumără ne- | 
desfăcute. Totdeodată, pe baza certificatelor luate 
dela alegători, constată numărul votanţilor. Dacă nu- 
mărul acestora nu e egal cu al plicurilor, nici după 

o înumărare repetată, incidentul va fi trecut în pro- 
cesul-verbal, împreună cu eventualele imprejurări de 
explicaţie. | | 

După aceea un membru al biuroului desface pe 
rând plicurile şi scoate buletinele de votare şi vă- 
zându-le, le dă preşedintelui care ceteşte numele cu 
glas tare şi le arată bărbaţilor de încredere și celor- 
lalţi asistenţi. i 

Pentru constatarea rezultatelor se deschide câte 
„o listă pentru fiecare candidat, în care se va trece 

fiecare vot dat pentru el și anume la cel dintâi cu 
cifra 1, la al doilea cu -2, la al treilea cu 3 şi aşa mai 
departe, 

ART. 69. Președintele va anulă voturile date cu 
alte buletine decât cele date de preşedinte, cum și 
dacă ar cuprinde cuvinte sau fraze scrise sau orice 
alte semne vădit convenţionale. cc 

Buletinele voturilor anulate se anexează la dosar, 
ART. 70. Despoierea scutinului terminată, pre- 

şedintele secţiunei încheie proces-verbal 'în dublu 
exemplar asupra mersului operaţiunilor, constatând 
numărul voturilor întrunite de fiecare candidat, 

Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi 
se contrasemnează de notar și de ceialalţi asistenţi. 
Modelul . procesului-verbal va fi statorit prin ordo- 
nanța resortului de interne. o 

Buletinele despoiate şi cele rămase. neutilizate 
se ard. 

ART. 71. Dosarul, cuprinzând certificatele de 
alegător, listele cari constată rezultatele, procesele- 
verbale şi contestaţiile privitoare la operaţiunile elec-
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torale ale secțiunei, se aduc la preşedintele alegerei, 
la reședința circumscripţiei, până la 24 ore dela în- 
cheierea procesului-verbal şi se remit preşedintelui, 

ART. 72. Contestaţiile candidaţilor, ale bărba- 
ților de încredere sau alegătorilor asupra operaţiu- 
nilor electorale se fac în scris la preşedinţii secţiu- 
nilor de votare, cari le înregistrează fără a statuă 
asupra lor. - 

Ele se înaintează preşedintelui alegerei, care, la 
rândul său, odată cu dosarul alegerei circumscripţiei 
le înaintează prin biuroul electoral-central din judeţ 
adunărei respective, care se pronunţă asupra lor. 

Ş 5. Centralizarea rezultatelor, calculele pentru re- 
_Partiția şi atribuirea mandatelor, reprezentarea pro- 

porțională. 

ART. 73. După sosirea rezuitatelor dela toate 
secţiunile de votare, preşedintele alegerei va pro- 
cedă fără amânare la totalizarea rezultatelor: 

La procedura de totalizare vor asistă membrii 
biurouiui electoral, membrii prezenţi ai secțiunilor de . 
votare, bărbaţii de încredere şi candidaţii, dacă ar 
dori să fie de faţă. 

Preşedintele alegerei va constată rezultatul pe 
baza rezultatelor constatate de preşedinţii singurati- 
celor secţiuni de votare, fără de a putea examină 
procedura acestora. 

Rezuitatul va îi publicat ia locul anunţat în pu- 
blicaţiune. - 

- ART. 74. In circumscripțiile cari aleg câte un 
singur deputat, cum şi în circumscripțiile pentru ale- 
gerea de senatori, va fi declarat de deputat sau se- 
nator candidatul care a obținut majoritatea absolută 
a voturilor. Majoritatea absolută e cifra mai mare 

„decât jumătatea voturilor valabile. o i 
Dacă nici unui dintre candidaţi nu a obţinut 

majoritatea absolută a voturilor, se va face alegere
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restrânsă (balotaj) între cei doi candidaţi cari au ob- 
ținut mai multe voturi. | 

Intre candidaţii cu voturi egale va decide soarta. 
Dacă candidatul, care după rezultatul constatat, 

a obţinut majoritatea absolută a voturilor, sau majo- 
ritatea relativă pentru a fi admis la alegere restrânsă, 
a decedat în decursul procedurei electorale, alegerea . 
se consideră de zădărnicită şi se va face alegere nouă. 

ART. 75. În circumscripțiile cari aleg mai mulţi 
decât un deputat; pe baza reprezentărei proporţio- 
nale, preşedintele. alegerei va totaliză rezultatele 
pentru fiecare candidat şi apoi pentru fiecare listă 
în parte. | . 

Rezultatele “se clasifică în ordinea importanței 
lor, în 2 liste: una cuprinzând suma totală a votu- 
rilor obţinute de toţi candidaţii cari formează o listă; 
a doua cuprinzând suma totală a voturilor obţinute 

„de fiecare candidat în parte. 
Suma totală a voturilor obținute de candidaţii 

unei liste se numeşte «massa electorală». 
Repartiția mandatelor la care are drept circum- 

scripţia pentru Adunarea deputaţilor, se face propor- 
țional cu massa electorală a fiecărei liste, după cal- 
culele următoare: | Sa 

Massa electorală a fiecărei liste. se împarte suc- 
cesiv cu numerile 1, 2 şi așa mai departe, până la 
concurenţa numărului de mandate ce revin circum-. 
scripţiei și câturile obţinute sunt înscrise în ordinea 
importanţei lor, până ce se termină în această ordine, 
atâtea câturi câte mandate sunt de ales. 

  

1 In circumscripțiile cu scrutin de listă totalizarea se face pe baza reprezentării proporţionale şi anume a sistemului numit al concurenţei listelor sau al concurenței partidelor, în- irodus în cantoanele elveţiene şi în legislaţiunea belgiană, de unde a fost luat și de legiuitorul român. Regulele cuprinse în art. 75 sunt identice cu cele ale legii din România art. 72__76. avu au miscripțiile noastre cu scruiin de liste, fiind foarte reduse, av ajele acestui sistem nu vor puteă îi scoase în relief, co- punzător importanței sistemului reprezentării proporţionale,
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Cel mai mic din aceste “câturi, corespunzător 
ultimului mandat, serveşte de împărţitor comun. 

- Preşedintele atribue fiecărei liste atâtea mandate _ 
de câte ori împărţitorul comun întră în massa elec- 
torală a listei.! 

In cazul când unul sau mai multe mandate ar 
rămâne neatribuite, din cauză că resturile împărţirilor 
sunt inferioare? împărțitorului comun, mandatul sau 
mandatele se vor atribui în ordinea importanţei re- 

sturilor. 
Președintele biuroului electoral-central atribue 

mandatele, cuvenite fiecărei liste, candidaţilor cu cel 
mai mare număr de voturi şi în caz de egalitate de 
voturi între.2 candidaţi, procedează prin tragere la sorţi. | 

Când egalitatea există între 2 sau mai multe - 
liste, mandatele se atribue candidaţilor de pe ambele. 

liste, <ari au întrunit individual "cele mai multe vo- 

turi şi în caz de egalitate între doi sau mai mulți 

candidaţi, se procede prin tragere la sorţi. 

Voturile obţinute . de. un. candidat decedat în 

cele 10 zile libere ce proced scrutinul, sunt valabil 

  

1 După sosirea resultatelor dela secţiile de votare se 

va face totalizarea, calculând numărul voturilor obţinute atât 

de fiecare candidat, cât şi de fiecare listă, 

“Să luăm ca exemplu: oraşul Cluj, care va alege 2 de- 

putaţi. Să presupunem, că lista partidului maghiar întruneşte 

18.000 voturi, a partidului socialist 11.600 voturi. Aceste ciire 

sunt «<massa electorală». Se împarte întâiu cu î, apoi cu 2 (2 

mandate revin circumscripţiei, până la concurenţa numărului 

ce-i revin). 18,000 : 1 =— 18.000; 18.000 : 2 == 9000, Facem 

aceeaşi operaţie şi la 11.600 — 11,600 : 1 =— 11.600; 11.600 : 

2 == 5.800. Căturile obținute, înscrise în ordinea importanţei 

lor sunt: 18.000, 11,600, 9000, 5800. Dar avem de atribuit numai 

2 mandate, ne sunt de ajuns 2 câturi (18.000 și 11600) Cel mai 

mic din aceste câturi, corăspunzător ultimului mandat, serveşte 

de împărţitor comun. Acesta e 11.600. Cu 11.000 împărțim 

massa listei maghiare — 18.000 : 11.600 = 1, împărţitorul co- 

mun-întră în massa electorala odată, prin urmare această listă 

va obține un mandat. Massa listăi socialiste o împărțim cu 

acelaş împărţitor comun (11.600 : 11.600 = 1), această listă 

încă va obţine un mandat. , o 

- Acelaşi calcul se face și dacă sunt de repartizat şi mai 
multe mandate.
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câştigate listei căreia aparţine şi mandatul, care i-ar 
fi revenit din cauza numărului de voturi ce a obținut, 
se va atribui. candidatului de pe acea listă, care îi 
urmează imediat ca număr de voturi. 

ART. 76. Dacă în vre-o secție de votare sau 
maâi multe, votarea sa întrerupt sau s'a zădărnicit, 
președintele alegerei, înainte de ce ar constată rezul. 
tatul alegerei, va ordonă urniarea votărei sau o nouă 
votare. 

Dacă însă voturile rămase neexprimate ale res- 
pectivei secţii de votare n'ar putea schimbă rezultatul 
alegerei, preşedintele va puteă omite continuarea 

„sau repetarea alegerei. 

ART. 77. Pentru continuarea sau repetarea ale- 
gerei președintele fixează fără amânare ziua care nu 
poate fi mai curând decât ziua a patra și mai târziu 
decât ziua a şeasea dela data hotărârei preşedintelui, 
Această hotărâre va fi trimisă primăriei comunelor 
aparținătoare la secţia de votare, unde va îi publi- 
cată fără amânare după obiceiul din comună, 

- La alegerea. întreruptă vor luă parte numai ale- 
gătorii cari încă mau votat. Votarea se face după 
aceleaşi norme. Ă | 

Totalizarea rezultatelor se va face de președin- 
tele alegerei numai după sosirea rezultatelor dela sec- 

- ţiile de votare, care au continuat sau repetat votarea. 
ART. 78. Alegerea restrânsă “se va ţine în ziua 

a zecea, ce urmează după ziua fixată pentru prima alegere. : a In biuroul electoral şi la secţiile de votare vor funcţionă tot aceiași mambri ai biurouritor. 
Dacă unul dintre candidaţii admişi la alegerea restrânsă a decedat sau sa retras înainte de ziua iixată pentru alegere, alegerea se consideră de zădăr- nicită şi se va face alegere nouă. In caz de. paritate de voturi decide soarta, 

mr?
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ART. 79. Dacă biuroul electoral central] află din 
raportul preşedintelui alegerei sau din procesul-verbal, 
că alegerea în vre-o circumscripție sa zădărnicit, va “ 
face dispoziţii pentru a se ține o nouă alegere în 
fermen de 30 zile. - == 

Pentru ţinerea alegerei noui se vor observă nor- 
mele fixate pentru alegerea primă. | 

ART. 80. Rezultatul alegerei din circumscripție 
pentru Adunarea deputaţilor sau pentru Senat va fi 
adus la cunoștința publică prin îngrijirea biuroului 
electoral-centra! și în afară de reşedinţa circumscrip- 
ției, prin Moniforui Oficial, Gazeta Oticială a Con- | 

“siliului Dirigent, ziare şi prin publicaţiuni, ce se vor 
afișă la toate primăriile comunelor urbane şi rurale, 

ART. 81. Rezultatele secţiunilor de votare, to- 
talizarea acestor rezultate, precum şi toate calculele - . 
şi operaţiunile pentru atribuirea mandatelor, atât 

- pentru Adunarea deputaţilor, cât şi pentru Senat, se 
vor consemnă de cătră președintele alegerei în pro- 
ces-verbal, incheiat în 3 exemplare. o 

ART. 82. Preşedintele alegerei, după cercetarea: 
rezultatului, eliberează candidatului un certificat dove- 
ditor alegerei lui, subscris de preşedinte şi de grefier. 

ART. 83. Operațiunile fiecărei alegeri sunt su- - 
puse controiului superior al Adunărei respective. 

Când Adiinarea constată o eroare de calcul în 
atribuirea mandatelor, va rectifică eroarea și va atri- 
bui mandatul candidatului în drept. 

„CAP. VII. 

| Penalităţi. 

ART. 84. - Orice funcţionar de stat, comunal sau 
judeţean, precum şi orice persoană învestită cu vre- 

1 Art. 84—102 conţin dispoziţiile penale -pentru urmă- 
rirea diferitelor infracțiuni, ce pot fi săvârşite în legătură cu 
alegerile, începând dela măsurile de conseriere a alegătorilor 
până la publicarea rezultatului, din partea organelor încredin-
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una din atribuţiunile puterei publice, va neglijă de a 
îndeplini vreuna din îndatoririle sau serviciile ce îi 
sunt impuse prin acest decret-lege, se va pedepsi cu 
amendă de 200 până la 2.000 lei şi cu pierderea drep- 
tului de a mai ocupă funcțiuni publice pe termen 
de 2 ani. - i 

ART. 85. Acei ce vor încercă să dobândească 
certificate de alegător sub nume falş sau în vir- 
tutea unor drepturi pe care ştiu că nu le au, precum 
și acei cari, cu ştiinţa lor, vor fi ascuns vreo incapa- 
citate din cele prevăzute în decretul-lege de față, se 
vor pedepsi cu o amendă dela 500 până la 2,000 lei. 

Primarii şi secretarii, cari vor fi eliberat certifi- 
cate de alegător, cu rea credință, cetăţenilor, cari NU _ 
întrunesc condiţiunile cerute de lege, sau vor fi omis 
sau refuzat să elibereze, cu rea credință, asemenea 
certificate cetăţenilor având dreptul de a le-dobândi, 
se vor pedepsi cu închisoare dela 15 zile la:3 luni 
şi cu amendă dela 500 până la 2.000 lei. 

- ART. 86. Cei ce vor votă în virtutea unui cer- 
tificat, liberat în unul din cazurile prevăzute la art. 
precedent, se vor pedepsi cu închisoare dela 15 zile 
la 3 luni şi cu amendă de la 500 la 2.000 Iei, 

ART. 87. Se va pedepsi cu aceiași pedeapsă 
a) Acel care va încercă să dobândească certi- 

ficate de alegător şi în alte circumscripţii decât aceia 
a domiciliului său real; - 

-8) Acel care va încercă să voteze în două sau 
mai multe circumscripții; 
  

fate cu conlucrarea la operaţiuni, cum şi din partea cetăţenilor 
abusivi. Aceste norme sunt identice cu normele din aceleaşi articole ale legii din România. Ici-colea s'a făcut câte-o inter- calare ori schimbare în conformitate cu organele legii noastre. Judecarea asupra infracţiunilor însă nu revine curților cu juraţi, ci tribunalelor. Statuarea acestor norme nu exchide aplicarea penalităţilor din codul penal ungar, pentru astfel de infracţiuni, care suni prevăzute acolo, şi nici aplicarea responsabilităţii discipliuare a iuncţionarilor, (Motive). .
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c) Acel care se va prezentă cu certificatul unui 
alt alegător şi va votă sau va încercă să voteze, 
precum şi acel care va ajută să se comită fraudă, 

împrumutând certificatul său. 

| ART. 88. Membrii biurourilor cari, cu rea cre- 
dință, vor-fi refuzat de a primi un alegător să vo- 
teze, se vor pedepsi cu pierderea dreptului de a votă 

şi a fi eligibili, dela 1 până la 2 ani şi cu amendă 

de 1.000 până la 3.000 lei. | 

ART. 89. Membrii biurourilor cari, fără motiv 

justificat, nu se vor prezentă pentru a începe opera- 

țiunile electorale la ora fixată de lege, se vor pedepsi 
cu amendă dela 500 până la 1.000 lei. | 

Dacă, din cauza absenței lor nejustificate, sa 

amânat alegerea, pedeapsa va fi închisoare dela o 

lună până la 6 luni şi amendă dela 1.000 până la 

2.000 lei. - 

_ART. 90. Membrii biurourilor, cari se vor îi 

întrunit şi vor fi procedat la alegere întrun alt local 

decât cel destinat în acest scop, se vor pedepsi cu 

închisoare dela o lună până la 6 luni şi cu amendă 

dela 1.000 la 2.000 lei. 

ART. 91. Membrii biurourilor, cari refuză de 

a -subscrie actele alegerei, se vor 'pedepsi cu pier- 

derea dreptului de a votă şi de a fi eligibili şi cu 

închisoare dela o lună până la 6 luni şi cu amendă 

dela 1.000 la 2.000 lei. - 

ART. 92. Dacă cel însărcinat a primi, a nu- 

mără sau a despoiă buletinele, va fi sustras, adăogat 

sau alterat buletinele, sau va fi cetit alt nume decât 

cel scris întinsul, se va pedepsi cu închisoare dela 

o lună până la 6 luni şi cu amendă dela 1.000 până la 

“2.000 lei şi cu interdicţia pe timp mărginit. 

ART. 93. Cei cari vor intră cu arme în sala 

_ alegerei, se vor pedepsi cu închisoare dela 15 zile 

la o lună şi amendă dela 50 la 500 lei. -
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- ART. 04, Acel care se va dovedi că a cut: 
părat voturi sau abţineri dela vot, precum şi acei ce 
și-au vândut votul lor, ss vor. pedepsi cu închisoare 
dela 3 luni la 1 an şi cu amendă dela 500 la 5.000 
lei şi-cu interdicţia pe timp mărginit. | 

ART. 95. Acei cari prin lovituri, violenţe sau 
ameninţări vor fi influenţat votul unui alegător sau îl 
vor fi pus în dispoziţiune de a se abţine. dela vot, 
se vor pedepsi cu închisoare dela o lună până la 3 
luni şi cu amendă dela 500 la 2:000 lei. 
„ART, 96. Oricine, prin ultraj sau violență asupra 
delegaţiunei sau biuroului electoral sau asupra unui 
imembru, va fi întârziat sau împiedecat operaţiunile 
€lectorale, se va pedepsi cu închisoare dela o lună 
la 6 luni şi cu amendă dela 100 până la 1.000 lei. 

Dacă scrutinul a fost violat, pedeapsa va fi dela 
6 luni până la 1 an şi amendă dela 1.000 până la 
5.000 lei. . 

ART. 97. Răpirea sau luarea urnei care conţine 
voturile nedespoiate, răpirea, luarea sau sustragerea 
dela destinație a dosarelor și actelor “referitoare la 
alegere, se va pedepsi cu închisoare dela 2 la 5 ani şi cu amendă dela 1.000 la 5.000 lei. | | 

ART. 98. Violarea scrutinului de către mem- * 
brii biuroului sau de către agenţii forței publice, în- 
Sărcinaţi cu paza urnei, se va pedepsi cu închisoare 
dela 5 la 10 ani şi cu amendă dela 1.000 la 5.000 lei. 

ART. 99. In toate cazurile prevăzute în decre-" 
„tul lege de față se va putea aplică și pierderea drep- tului de a fi alegător și «eligibil până la maximul 
de 5 ani. Ra 

ART.» 100, - Acţiunea publică şi cea' privată se prescrie în termen de o lună dela: proclamarea re- * Zultatului alegerei, o | i ART. 101. In caz când ministerul public mar luă iniţiativa, 20 alegători au dreptul de a intentă şi
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susține acţiunea publică pentru pedepsirea delictelor 
comise în timpul alegerilor. 

ART. 102. Delictele prevăzute prin legea de față 
se vor judecă de către tribunale. 

Arestul preventiv este interzis în privinţa aces- | 
tor delicte. 

CAP. VIII 

"Dispoziţiuni finale. - 
ART, 103. Alegerea de senator prevăzută la 

art. 5 va fi prezidată de rectorul Universităţei, asistat 
de un secretar, ce se va alege dintre profesorii sau 
agregaţii cei mai tineri. 

Declaraţiunea candidaturilor se poate face până 
în preziua alegerilor. 

Votarea se face priri buletine scrise de mână, 
“- Mandatul se atribue, de presidentul Senatului 

universitar, candidatului care a obţinut cele mai 
multe voturi. 

In caz de paritate de voturi, se procede prin 
tragere la sorţi. | 

Votarea va începe cel mai târziu la ora 9 di- 
mineaţa şi va dură până la 5 după amiază, 

Rezultatul se comunică biuroului electoral central, 

ART. 104. Deputatul sau senatorul ales în două 
circumscripţii este dator a declară obţinerea sa Adu- 
nării din care face parte, până la 10 zile dela veri- 
ficarea titlurilor. N | 

De nu va fi declarat obținerea sa în acest ter- 
men, adunarea decide prin vot. 

Pentru locurile de deputat rămase astfel va-” 
cante se vor face alegeri noui. - 

ART. 105, Pentru locul de senator rămas va- 
cant prin obțiune, moarte, demisiune sau altă causă, 
corpul electoral al circumscripţiunei respective va fi 
convocat în termen de două luni cel mai târziu,
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ART. 106. Demisiunea membiilor corpurilor ie- 
“giuitoare se va da numai cătră corpurile respective. 

| ART. 107. Incetează de a mai aveă exerciţiul 
mandatului lor deputaţii sau senatorii, cari vor pierde 

vreuna din condiţiile cerute pentru a fi eligibili. 
Adunarea deputaţilor sau senatul se rostește 

asupra pierderii calităţii de deputat sau senator. 

BRT. 108. Toate termenele prevăzute în de- 
cretul de față se socotesc pe zile libere. Când ter- 
menul va expiră într'o zi de Duminecă sau de săr- 
bătoare, se va prelungi pentru cea dintâi zi lucră- 
toare. 

ART. 109. Toate cererile şi actele în materie 
electorală sunt scutite de taxele de timbru și Inregi- 
strare. 

ART. 110, Dispozițiunile | acestui decret-lege 
vor rămâneă în vigoare până la aducerea din partea 
corpurilor legiuitoare a unei legi noui electorale 

pentru întreg statul român, - 
Legile și regulamentele contrare decretului- -lege 

de aţă sunt şi rămân abrogate.



Resortul afacerilor interne. 

Ordin circular 
pentru îndeplinirea alegerilor de deputaţi şi senatori. 

Decretul-lege electorală a fost publicat în <Mo- 
nitorul Oficial» Nr. 103 din 26 August. şi în <Gazeta:“ 
Oficială» Nr. 52 din 4 Sept. 1919, decretul Nr. XVI 

al Consiliului Dirigent pentru determinarea circum- 
scripțiilor electorale în Nr. 54 al «Gazetei Oficiale», 

iar înaltul decret regal pentru convocarea corpurilor 
legiuitoare în «Monitorul Oficial» Nr, 99 din 21 Aug. 
și «Gazeta Oficială» Nr. 54 din 13 Sept. 

Dispoziţiile pentru conscrierea alegătorilor şi 
pregătirea alegerilor au fost luate prin ordinul cir- 
cular Nr, 7900, 11,000, 11.475 şi 14.000. Intru aducerea 
la îndeplinire a prevederilor legii electorale privi-. 
toare la executarea alegerilor ordonăm următoarele : 

1. Presentarea declarațiunilor de candidatură. 
Fiind constituite birourile electorale şi cele de votare, 
atât pentru alegerea de deputaţi, cât şi pentru ale-.- 
gerea de senatori deosebit, preşedinţii acestor biro- 
uri vor îngriji de locale, ţinând seamă de dispoziţiile 
legii privitoare la locul de isolare, resp. construirea. 
gheretelor, ia lista alegătorilor, buletinele de votare, 
având fiecare în vedere să execute dispoziţiile legii 
privitoare la atribuţiunile sale. In ziua fixată pentru 
primirea candidaturilor fiecare preşedinte al circum- - 
scripţiei electorale se va prezenta după prevederile 
art. 38 la reşedinţa circumscripţiei, spre a primi dec- 
laraţiile de candidatură. Aceste declaraţii pot fi făcute 
după alăturatul model A. 

De o dată cu declaraţia alegătorilor trebuie să 
“fie presentată şi declarația candidatului, prevăzută la 

art. 39 al legii. Aceasta poate îi făcută după modelul B,



A - 
Preşedintele va da alegătorilor în decurs de o 

- oră adeverinţă despre prezentarea declaraţiunei (art. 
41). Aceasta adeverinţă se va face după modelul C. 

- Dacă declaraţiunea nu corăspunde cerinţelor legii, le 
va da, tot în decurs de o oră, hotărire de refuz, după 
modelul D.- Sa 

Despre lucrarea sa preşedintele electoral va 
dresa proces verbal, întrun exemplar, care va fi re- 
dactat după modelul £; care însă serveşte numai ca 
orientare. 

2. Alegere unanimă. Dacă în ziua: fixată pentru 
prezentarea candidaturiior a fost prezentat numai un 
singur candidat, în conformitate cu prevederile “art. 
46, acesta în ziua alegerii va fi declarat de deputat 
sau senator ales. In acest caz birourile de votare n'au 
nici o funcţiune de îndeplinit, numai biroul electoral. 
Preşedintele acestuia în_ziua alegerii dimineața la 
ora 8 deschide procedura de alegere, constată, că în 
terminul fixat pentru prezentarea candidaturilor a 
fost declarat numai un cândidat, dresează procesul 
verbal după modelul F, în 3 exemplare, declară de 
ales pe unicul candidat şi publică resultatul Ia locul 
anunţat în publicaţiune. , 

3. Alegere cu votare. Dacă au fost prezentaţi 
mai mulţi candidaţi, situaţie care va fi cunoscută cu | - 8 zile înainte, urmează activitatea birourilor electo- 
rale şi de votare. . - n 

In ziua fixată pentru primirea candidaturilor, după ora 1 d.a, preşedintele electoral va comunică 
telefonic, telegrafic sau prin curier, preşedinţilor sec- țiilor. de votare numele candidaţilor, care vor îi afi- 
şate la reşedinţa fiecărei: secții (art, 43). Va tace apoi 
dispoziţiile pentru imprimarea. buletinelor de votare, 
după “prevederile art. 59, Oricare președinte va fîi-- orientat, urmărind activitatea partidelor, dacă se poate aştepta O luptă electorală și va face din bună vreme dispoziţii la tipografiile, unde doreşte să imprimeze
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(art, 60) buletinele, ca'să fie hârtie de ajuns etc, de 
asemenea şi plicuri. Pentru toate acestea are răs- 
punderea singur preşedintele (art. 59). Va îi bine, ca 
înainte de ziua alegerii sa ţină o convorbire cu pre- 
şedinţii secţiilor de votare, dând orientarea necesară 
pentru o procedură unitară, resp. inspectând după 
putință pregătirile făcute la secţiile de votare. 

In ziua alegerii, dupăce preşedintele va îi con- 
“trolat aplicarea măsurilor ce a luat, în vederea sigu- 
ranţei publice îndeosebi, la ora 8 dim. se deschide 
procedura alegerii. Fiecare secţie lucrează indepen- 
dent, dar după aceleaş norme, preşedintele biroului 
electoral în privința votării are aceleaşi atribuţii ca 
şi preşedinţii secţiilor de votare, un plus de atribuţii 
are numai privitor la conducerea alegerii pentru în- 
“treagă circumscripţia şi privitor la totalizarea resul- 
talelor. DR | 

La fiecare secţie se vor dresă următoarele acte: 
proces verbai asupra întregului act al alegerii, /iste 
„pentru constatarea resultatelor la despoiarea urnei şi 
„dosar asupra alegătorilor cari au votat. 

Procesul verbal va conţine următoarele date: 
1. reşedinţa secţiei de votare şi ziua votării; 
2. numele membrilor biroului de votare (pre- - 

.şedinte,_grefier, locţiitorii lor), al bărbaţilor de încre- 
dere, încredințaţilor -speciali, cum şi a celor numiţi 
în mod provizor de preşedinte; | n 

4. în caz de suspendare a votării, motivul pen- 
“tru care şi când -Sa făcut suspendarea, cine a fost 
ultimul votant şi când s'a continuat votarea, ora eveu- 
tualei întreruperi, motivul pentru care și când sa 
întrerupt, cine a fost atunci ultimul votant;: | 
- 5. ora la care s'a fixat ora de încheiere, durat 
orei de încheiere; - 

6. ora, la care s'a închis votarea şi s'a început 
scrutiniul ; 

4
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7. eventuale date respective explicări referitoare: 
la scrutiniu; 

8. numărul voturilor anulate; | 
9. numărul voturilor valabile date și numărul: 

voturilor întrunite de fiecare candidat în parte. 
Alte momente de importanţă se trec în proces: 

deosebit. | 
- Procesul verbal general se va face după mo-.. 

delul G, listele pentru constatarea rezultatelor după: . 
modelul H, ambele în câte 2 exemplare, (art. 70). 
Dosarul .asupra alegătorilor, care au votat, se face. 
după, prevederile art. 63. | 

„In vederea unei alegeri de balotaj, sau repeţite,. 

certificatele, luate dela alegători la prima alegere, vor 
fi repartizate din nou alegătorilor şi pe baza acelora: 
se vor prezentă şi la a doua alegere. 

Toate actele alegerii (dosarul, cuprinzând cer-- 
titicatele de alegător, listele de rezultate, procesul 
verbal general cu eventualele contestaţii şi cu even- 
tualele procese verbale speciale, afară de procesele. 

verbale, care constată infracţiuni, aceste vor fi tri-- 
mise tribunalului competent), se aduc de preşedin- 

tele biroului de votare la preşedintele circumscripţiei, 
în termin de 24 ore, socotit dela încheierea proce- 
sului verbal (art. 71). 

Membrii. biroului au în prima linie răspunderea. 
pentru actele referitoare la alegere, sancţiunea penală 

e prevăzută la art. 97 al decretului-lege electorală. 

„ Totalizarea rezultatelor prin preşedintele circum- 
scripţiei se face după prevederile articolului 73. Pro- 
cesul verbal se va încheia după modelul |, toate 
procesele verbale sosite dela secţiile de votare îor- 
mează anexe ale procesului verbal de totalizare, care: 
va fi redactat în 3 exemplare, dintre care la 2 exem- 
plare se vor pune anexele sosite dela secţiile de vo- 
tare, iar al treilea exemplar, fără anexe, va fi afișat 
la uşa biroului electoral îndată după încheierea lui.
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Pentru “totalizarea rezultatelor sosite dela secţii 
se va face o listă după modelul L, în 3 exemplare, . 
Pentru deputatul, respective senatorul ales se va liberă 
certificat doveditor alegerii, subscris de preşedinte 
şi grefier, după modelul M. Acest certificat va fi în- 
mânat celui ales, sau trimis cu posta în scrisoare 
recomandată, dovăda va fi anexată la procesul verbal. 

Actele de alegere vor fi înaintate biroului elec- 
toral central, care-:va ţineă un exemplar complect 
din procesele verbale pentru arhiva . judeţului, iar ai 
doilea exemplar complect va îi înaintat Adunărei | 
respective (art, 72). 

4. Calcularea rezultatelor la reprezentarea pro- 
porțională se face după art. 75 al decretului-lege 
electorală. 

Voturile se totalizează în 2 liste, ambele se pot 
face după modelui L, întruna voturile fiecărui can- 
didat şi întra doua voturile date fiecărei liste. La 
calculul de repartiție a mandatelor pe liste se ia bază 
massa electorală (suma totală a voturilor obținute de . 
candidaţii unei liste). 

La noi sunt circumscripţii, care aleg câte 2 de- 
putaţi: oraşele Cluj, Oradea-mare, Arad, Timișoara. 
Pentru a se şti în caz de concurență a mai multor: 
partide, că fiecare partid câte mandate obține, se 
face calculul de repartiție. - 

La circumscripţii cu câte numai 2 deputaţi a- 
vantagele reprezentării proporţionale nu sunt în de- 
ajuns de evidente, dar totuşi e o mare deosebire 
între retribuirea pe baza principiului majoritar şi a 
celui de reprezentare proporţională. Un exemplu. 

Să admitem, că în unul din orașele amintite 
concurează 3 partide, A, B, și C, fiecare votează cu . 
Jistă pentru 2 candidaţi. 

Lista A întruneşte 18,000 voturi 
„ B > 211,600 >» 
> Ca 3000 >» 

4



Fiecare massă se împarte succesiv cu numerile 
1, 2 și aşa mai departe până la concurența nuymă- 
rului de mandate, ce revin circumscripției (în cazu- 
rile noastre 2 mandate.) - 

"A 18000: 1 = 18,000 18,000 : 2 = 9,000. 
B 11,600 : 1 = 11,600 
"11,600: 2 = 5,800 
C 3,000: 1 — '3,000 

3,000 : 2 — 1,500, 
Câturile (cuoţientele) obținute sunt inscrise în 

ordinea importanţei lor, până ce se termină atâtea 
câturi câte mandate sunt de ales. 

18,000 
11,600 
9,000 ” 
5,800 
3,000 

Ne sunt de ajuns cele 2 mai mari, căci avem 
numai 2 mandate de retribuit. Câtul al doilea 11.600 
serveşte de împărţitor comun. Acesta se cuprinde în 
massa electorală a listei A odată, prin urmare lista A 
obţine un mandat, în lista B încă odată, prin urmare 
această listă încă obţine un mandat, - | 

Celelalte dispoziţii ale art. 75 se înţeleg şi fără 
explicaţii. | | | - 

In toate celelalte chestiuni procedura e identică 
și la alegerea pe baza reprezentării proporţionale, Ia- 
toate actele în loc de unul obvenind ? candidaţi. 

5. Alegerea unui Senator la universitatea din 
Ciuj se face după prevederile articolului. 103. La a- legere iau parte profesorii titulari (ordinari) şi agre- 
gaţii (extraordinari). La alegere vor participă toţi profesorii. titulari şi agregați, numiţi până în ziua alegerii. 

Sa > 
Rectorul universităţii va compune lista complectă 

a profesorilor în drept şi va alătura-o la dosarul alegerii.
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Rezultatul alegerii cu actele dresate va fi. în- 

Sibiiu, 15 Septemvrie 1919. 

naintat biroului electorai central al judeţului Cojocna. .. 

_ Dr. Ohizor, 
Nr. 14,001. secrbiar gentrăl, 

Adnexe. 
Dao 

Model A. 

Cătră președintele circumscripției pentru alegerea de. 
depulat-Senator: . ....... din județul ....... 

Subsemnaţii 50 alegători declârăm de Cândidat 
la alegerea de deputat (Senator) din circumscripția 
arătată mai sus pe domnul?): 

Datul......... 
Urmează iscăliturile alor 50 alegători, punând 

fiecare lângă nume și comuna, în a cărei listă e trecut, 
NB. 1. Autenticitatea (adevărătatea) subscrie- 

rilor va fi dovedită de primăria comunei, în care 
jocuesc subscriitorii. Intâiu se vor face subscrierile, 
după care primăria va pune următoarea clauză: 

„___ «Noi primarul și secretarul comunei ....., 
dovedim, că alegătorii de mai sus, pe care noi. 
cunoaşterh, au făcut aceste subscrieri înaintea noastră». 

Dat în ........ 

Piimai: . (Sigilul comunei). Secretâr : 

Notă. * Ce nu. & necesar se sterge, în locul gol se pure 
denumirea, circumscripției după decretul, Nr. .XVI. |, Cong. 
Dir,, indicând şi județul. 1 Numele de familie şi bo ez, otu= 
paţihiita şi domiciliu! (locuinţa) d. e. Vaida-Voevod Alexaaătii; 
ministrn în tuvernul regal, Bucureşti. 

ii 

EI



Modei 8. 

Cătră președintele circumscripției pentru. alegerea” de 
deputat-senator! . . ...... din județul 

Subsemnatul ...... de ocupaţiune ...... 
domiciliat în ....... , declarat fiind candidat de 
deputat-senator ! în circumscripția de mai sus, declar 
din partea mea, în coniormitate cu prevederile art. 
39 din decretul-lege electorală, că sunt cetătean român 
şi că nu voiu optă cetăţenia unui Stat străin, că pri- 
mesc alegerea, că îmi voiu prezentă certificatul de 
membru al corpurilor legiuitoare şi că voiu luă parte 
la lucrările acelora. 

Dat în ......... 
” Subscrierea .... 

NB. Urmează clauza de legalizare a notarului 
public sau judecătorului de ocol. 

„ Nofă, 1 Ce nu e necesar se șterge, circumscripția va 
„îi indicată împreună cu judeţul. 

Regatul României. „ Model C. 
Judeţul ..........: 
Circumscripţia pentru alegerea 
de deputat-senator . ... ..... 

Adeverinţă. 
Noi preşedintele circumscripției electorale nu- 

mite mai sus adeverim, că alegătorul! ...... din 
comuna ..... Şc... . soţi? ai săi, pe care 

îi cunosc în persoană resp. şi-au dovedit identitatea, 
au prezentat azi la orele . . . pentru această circum- 
scripţie declaraţiunea de candidatură pentru candi- 
datul? ......„, de ocupaţiune ....... domiciliat 
în ,.... + cum şi declaraţiunea de primire a ace- 
stuia, care :noi le-am examinat şi întrunind toate con- 
dițiunile cerute de decretul-lege electorală în art. 
38-—40, le-am declarat de primite, despre ce dăm.]a 
mâna numitului alegător această adeverinţă. * 

Datîn....,,.., „. la orele .... 
Notă, 1 Numele celui dintâi alegător prezentator. 1) Se 

indică numărul (1, 3, 5 etc.) alegătorilor cari prezentă, afară de. cel dintâi. : Numele candidatului cu ocupațiunea şi domi-
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Regatul României. | Modei D-. 

„judeţul . 

Circumscripţia pentru alegerea. 
de deputat-senator ... . ...... 

Ra Hotărâre. 

Noi președintele circumscripţiei electorale nu- 
mite mai sus, examinând declaraţiunea de candidatură, 

prezentată azi la orele . . . de alegătorul! . 
„din comuna ........ ia ... Soți ai săi pentru 
candidatul? . ..,. „ de ocupaţiune î... | 
„domiciliat în .. ....., cum şi declaraţiunea de pri- 
“mire a acestuia, în baza art. 41 din decretul-lege 
electoral 

refuzăm primirea lor 

-din următoarele motive: + 

Drept aceea dăm această hotărire la mâna nu- 
“mitului alegător. . 

Datîn....... la orele 

Subscrierea preşedintelui. 

Notă. : Numele celui dintâi alegător prezentator. > Nu- 
mărul celoralalți alegători. * Numele candidatului etc, 4 Mo- 

-tivele pentru care se reîuză primirea candidaturii, 

Regatul României. o ___ Model E. 

„Judeţul . ......... — 

Circumseripția pentru alegerea 
„de deputat-senator! ........ 

Proces verbal 
Juat în o... . anul . „Mina ,....2Ziua,, 

în procedura de declarare a candidaturilor. 

___ 1. Preşedintele circumscripţiei pentru alegerea - 

„de deputat-senatori! ,. ., .. . din județul 
„ales de biroul elect. central judeţean .,. . împreună
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cu grefierul biroului? ......... în ziua arătată: 
mai sus, fixată pentru prezentarea declaraţiunilor, de 
candidatură, s'a înfăţişat în conformitate cu art, 38 al 
decretului-lege electorală la reşedinţa circumscripției, 
în localul anunţat în publicaţiunea biroului electoral, 
şi la ora 9 dimineaţa a declarat de deschisă proce- 
dura de prezentare resp. primire a candidaturilor, 

II. La...ore... minute s'au prezentat ale-: 
gătorii .. pei 
pe cari preşedintele îi cunoaşte resp. şi-au dovedit 
identitatea, şi au înaintat declarația de candidatură - 
pentru mandatul de deputat-senator al circumscripției,. - 
semnată de . . . alegători pentru d! .........,. 
de ocupaţiune ........ domiciliat în... ,s: 
totodată şi declaraţia de primire a acestuia. 

Preşedintele examinând declaraţiunile prezen-: 
tate, în baza art. 39 şi 40 din decretul-lege electo- 
rală a adus şi publicat ia ,.. ore ... minute ur-: 
mătoarea 

_ o /Hotărire : + 

“Notă. 1 Ce nu & necesar se şiărăe. ?-Coimuriă de reşe-- dinţă a circumstripției. 2 Numele. + Hotărirea poate fi de pri-. mire d. e. «Declaraţiunile prezentate se primesc, candidatul. va îi admis la votare, buletinul de vot se va coniecționă pe hârtie de coloare roza (sau: pe hârtie aibă, înaintea numelui: se va pune o linioară verticală), iar la mâna alegătorului . .. = m aaa. S'a liberat certificatul de primire>. Hotărîrea poate îi şi de respingere d.e. Declaraţiunile prezentate -se refuză, . din următoarele motive : (aici se vor trece pe scurt motivele, cu posibilă provocare la articolele de lege). a . Nota, Dacă se prezentă al doilea, treilea Etc, candidat, „se trece în procesul verbal un text identic cu cel de. sub |I,. aducându-se hotărîre deosebită la fiecare declaraţiune. „ Procesul verbal se dresează întrun singur exemplai. La. sfârşit se încheie şi subscrie de președinte și grefier. Rămâne. la preşedinte, va îi anexat la procesul verbai de totalizărea: rezultatelor, resp. despre alegerea unanimă. - -
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Regatul României. „Model F. 
Judeţul .........., 
Circumscripţia pentru alegerea 
de deputat-senator!:........ 

Proces verbal 
dresat în 3)... anui ..... na a... 
ziua ..... în procedura de alegere de deputat-se- . - 

hnator? unanimă. _ 

Președintele circumscripţiei pentru alegerea de 
deputat-senator! ........ din județul ......, 
ales de biroul electorai central judeţean: ....... 
înece aa soc... împreună cu ceialalți membri 
ai biroului electoral semnaţi mai jos, în ziua arătată 
mai sus Sau prezentat în coiiformitate cii prevede: 
rile art. 46 din decretul-lege electorală la reşedinţa 
circumscripției &, comuna (oraşul) .. ..... .» în lo- 
calul desemnat pentru ţinerea alegerii şi la oră 8 di: 
mineaţa a declarat deschisă procedura alegerii, 

Preşedintele prezentă declaraţia de candidatură, 
înaintată în ziua de$.......,... de alegătorul * 
în... .. din comuna .......... şi de 

„ soţi ai săi pentru candidatul .......... de 
ocupaţiune . .. . domiciliatin. . ; care întrunind con- 
diţiunile articolelor 38—40 ale decretului-lege elec- * 
torală a fost. primită, raportează, că în ziua fixată 
pentru declaraţiunile de candidatură altă candidatură 
ma fost prezentată, cum dovedește alăturatul proces. 
verbal. 533 , 

In baza âcestora și în pu- 
terea art. 46 din decretul-lege 
electorală, pieşedintele declară 
de?........ alâs alcircum- 
scripției pentru alegerăa des . .. 

din județul .............. 
pe domnul ........,.. . 

de ocupaţiune ...,..,.... 
domiciliat în ........,..., 
liberându-i-se certificatul prevă- 
zut la art. 82 al decretului-lege..
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Declaraţiunea de candida- 
tură şi de primire a candidaturei 

- i “se anexează la acest proces ver- 
“bal, având a fi înaintate Adu- 
nării respective. 

Aceasta hotărâre s'a publi- 
cat, iar procedura de alegere sa 
declarat de închisă. 

Acest proces verbal sa compus în 3 exemplare 
„egale, s'a subscris prin președinte, grefier şi asistenţi. 

președinte : grefier: 

asistenți : 

„Notă, 1 Ce nu e necesar se şterge. Numele circum- 
'scripției. 2 Numele președintelui, cu ocupaţiunea şi domiciliul. 
"* Numele reședinței. * Ziua fixată pentru prezențarea candi- 
-daturilor. * Numele alegătorului care a prezentat canditatura, 
a Deputat sau senator, 8 Deputat sau senator, indicând şi nu-: “mele circumscripției. 

Regatul României | „Model G. | 
Judeţul .......... | 
Circumscripţia pentru alegerea 
„de deputat-senator 1) ,..... 

Secţia de votare ...... 

Proces verbal 
dresat în 3)... anul .... luna i... 
ziua . . in procedura de alegere de deputat-senator. 1) 

Fiind de față: preşedinte al biroului de votare 
i oma. ae. Qrefier cc... locţiitor de președinte ............., locţiitor 
-de grefier ..,....,....,: bărbaţi de încredere ai partidelor ...... | . . . 1... ... . . . . . . . . . . . . . 

„__L Procedura de alegere s'a deschis la ora 8 di- „mineaja. Președintele constată, pe baza comunicatului Președintelui electoral al circumscripției, că au fost



declaraţi de candidaţi pentru circumscripţia electorală 
indicată mai sus domnii 3) ....... [î.... .. 
ee eee ee nea... .. îs... 
ale căror nume au fost afişate ia biroul secţiei de 
votare. Constată, că toate condiţiunile prevăzute în 
decretul-lege electorală pentru ţinerea votării au fost 
implinite. E 

Votarea începe la ora . . asupra 
candidaţilor numiţi şi sa con- 
tinuat fără întrerupere. ? 

WI. Suspendarea votării + 

III. Ora de încheiere, dupăce sa: constatat din 
lista alegătorilor repartizaţi la secția de votare, că 
mare parte a lor a votat, 

sa ordonat pentru orele ..., 
care termin Sa afişat la uşa de - 
întrare a biroului și sa publicat 

| şi prin graiu viu. 

IV. Dupăce nu s'au inai prezentat alegători pen- 

tru a vota şi toți cei anunţaţi până la ora de înche- 

iere au votat - 
| Votarea s'a declarat de închisă. 

V. După închiderea votării preşedintele a: pro- 

cedat la despoiarea scrutinului în conformitate cu 

prevederile articolului 68 din decretul-lege electorală. 

Președintele scoate din urnă plicurile nedesfă- 
cute şi număiându-le, constată că sunt £ ....... 

Tot odată pe baza certificatelor luate dela alegători 
constată, că au votat 5..... -. „alegători, 

Numărul plicurilor £ . ..... . egal cu numărul 

votaiiţilor .... - emo... eee x 
. . ....... ....  ... . [cn ..... .. 1... 

Pentru constatarea resulta- 
telor s'a deschis listă pentru îie 
care candidat, care liste sau a- . 
nexat la acest proces verbal. 

_ Dintre buletinele despoiate 
preşedintele a anulat în contor- 
mitate cu prevederile art, 70 din
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decretul-lege electorală: ..,, 
buletine, care se ainexâază la a “acest proces verbat . 

VI. Resultatul constatat pe baza listelor de re- sultate e: ” | | a | a) Voturi date ......,..... 
5) Voturi anulate ........, 
€), Rămân voturi valabile 77 | | „Din acestea a întrunit 

— Candidatul ......... voturi 
» . . ss. .. . ș 5 

VII. Fiind scrutiniul terminat, buletinele despo- iate, cu escepțiunea celor anulate, care sau anexat sub V la procesul verbal, în conformitate cu preve- derile art, 70 din decretul-lege electorală, împreună cu cele rămase neîntrebuihţate, au fost arse, 
VIII. Contestaţii din partea candidaţilor, bărba- ților de încredere”... Sau înaintat .......... 

7 

„Acest proces verbal s'a licit în 2 exemplare egale şi s'a subscris de preşedinte, gretfier şi ceiălalți asistenţi. 

prejeiiiste : Sa iiotar: 
| asistenţi : | 

„Notă. 1 Ce nn e necesar se şterge. : Comuna de reşe- dință a secţiei. > Numele caadidăţilor în ordine âlfabetică cu arătarea ocupațiunei şi domiițiuiluă. 4 Dacă n'a fost de lipsă suspendare, se. pune aici: «n'a-fost de lipsă>, dată Să. Suiă- pendat, se va arăta în scurte cuvinte oră la care s'a făcut, numele ultimului votant, motivul şi când s'a continuat: d. e. sa ordonat din motivul, că ordinea publică a fost conturbată, la 10 ore 40 minute, fiind ultim votant A. B.„ votarea s'a continuat la 11 ore 15 minute. 5 Se scrie cifra, € Se scrie esfe: sau nu este, Dacă e egal nu e de lipsă esplicare, dacă nu, se va esplica cu tâteva cuvinte, motivul pentru ce nu poate îi egal, ! Daca Hu S'au înăihtat se scrie ăici: nu, dacă s”au înaintat, rămână aici gol;. şi se trece numărul contestaţiilor, €ventual cu. explicări, în spaţiul următor.
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Regatul României. 0 Modelul BL 
Judeţul ..... a... | E 
Circumscripția pentru alegerea - aa 
de deputat-senator .......; 

Secția de votare ...... 

» “compusă la despoiarea scrutiniului, pe baza proce. 
sului verbal din anul .... luna .... ziua .. 

| Candidatul! ......,. . 
a obținut voturi2: | 

Notă, 1 Numele. 2 Aici se indică în şir, fără a se lăsă 
goluri, la fiecare vot o cifră, la cel dintâi 1, la al doilea 2, la 
al treilea 3 şi aşă mai departe. La fine se pune clauza: suma. -- 
voturilor e ....,. „„ care se scrie şi cu litere, se încheie, cu 
dat, subscrierea preşedintelui, scriitorului şi a 2 bărbaţi de în- 
credere. 

.. 

Regatul României. Modei 1. 
judeţul ...... e 
Circumscripţia pentru alegerea 
de deputat-senator:.. .,,.... 

Proces verbai 
dresat în? ..,... anul... luna... ziua... 
în procedura alegerii de deputat-senator pentru tota- 

lizarea rezultatelor. 

Fiind de faţă: preşedinte al biroului electoral 
în aa grefier,. „ „ locţiitor de preşe-. 
dinte ..,...... , locţiitor de grefier .,...... ,. 
bărbaţi de încredere ......... cc... Î a 

|. Preşedintele impreună cu ceialalţi membri ai 
biroului electoral sau prezentat în contormitate cu 
prevederile $-lui 73 pentru a procedă la totalizarea - 
rezultatelor votării. Constată, că în ziua fixată pentru 
prezentarea declaraţiunilor de. candidatură, pentru 
circumscripția de alegere de deputaț-senator ...., 
din judeţul ....... au fost prezentaţi de candidaţi 
domnii: cc. | . . . _.. ....... .. ..
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cum se vede din procesul verbal despre prezentarea 
candidaturilor. Votarea s'a ordonat asupra candida-. 
IlOr cc... cc... î.. .. 

Procedura de votare sa ţinut în secţiile de vo- 
tare ale circumscripţiei în ziua de ... ........ 

| 41. Rezultate de votare au sosit dela următoa-. 
rele secţii: ă 

. .. .. . . . 

[lI. Pe baza rezultatului de totalizare, calculat; 
în lista de totalizare anexată la „acest proces verbal, 
se constată în circumscripție | 
4) Voturi date ,.,... . 

bd) Voturi anulate ...... 

€) Rămân voturi valabile . .. . 
Din acestea a intrunit: 
Candidatul .......... voturi 

» Loma... . 
Candidatul. .....,... 

intrunind majoritatea absolută a 
voturilor valabile, se declară de 
..... ales al circumscripției, 
liberându-i-se certificatul prevă- 
zut la art; 82 din decretul-lege. - 
electorală. | 

-  Declaraţiunea de candida- 
tură şi de primire a candidaturei 
se anexează la acest proces ver- 
bal, având a fi înaintate Adu-: 

pn o nării respective. 
ei mag ee ape sumă +. Această hotărire sa publi-- 

„„Cat, iar procedura de alegere s'a 
„ua au. dtelarat de închisă, 

Acest proces verbal sa compus in 3 exemplare: 
egale, s'a subscris prin preşedinte, grefier și asistenţi. 

Preşedinte : Gretier : 

Asistenţi: - . 
„„ Nota. * Se înşiră sub n-re curente 1, 2, 3 etc. numele 5ec- jiei cu indicarea zilei, orei, când au sosit şi numărul anexelor” e dosar, d.e, 1. Vinţul-de-jos în 6 Oct. 1919 9 ore 15 min dosar cu 6 , Pa , Ptr gu 9 anexe 2 Alba lulia în 6 Oct, 1919 10 ore, dosar, 
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Regatul României. Ia „Model LL 

judeţul ... cc... . 

Circumscripţia pentru alegerea | 
„de deputat-senator . .... .. 

Lista de totalizare 
anexată la procesul verbal de totalizare, dresat în 
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5 Secţia 2 | vămân |'Din voturile valabiz: 
* de votare date = Va a întrunit candidat: 
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1 Aici se inscrie numele candidaţilor în ordine alss- 
betică. | Mi 

Nota. Dacă liniatura nu e de ajuns, se continuă şi pe 
paginile următoare, La sfârşit se încheie, şi se scrie su 3 
voturilor întrunite de fiecare andidat în parte !'se datează ;i 
subscrie de preşedinte, grefier şi 2 bărbaţi de încredere. 
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Regatul României | Model M, 
"Judeţul .......... i 

Circumscripţia pentru alegerea 
de deputat-senator. .. .;.... 

Certificat. 

Noi preşedintele circumscripţiei electorale pentru 
alegerea de ........ + + e „.certificăm, că Domnul 
în o... | î.... | „+ de ocupaţiune ......,, 
domiciliat în . .......a fostales-de ....... 
al acelei circumscripţii la alegerea ţinută în ziua de 

„Drept dovadă am eliberat acest certificat, sub- 
scris de președinte şi grefier. 

-Datţ...,......, 
Sa 

cică aaa a cciicg - 
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