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LOCURI SPECIALE PENTRU 
AFI ŞAJ ELECTORAL 

 
Art.76 
“ (3)Este interzisă utilizarea de către un partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală ori candidat 
independent a locurilor speciale de afişaj electoral, 
astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un 
alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori 
candidat independent. Pe un panou electoral fiecare 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori 
candidat independent poate aplica un singur afiş 
electoral. 
(4)Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la 
alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o 
latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se 
convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 
250 mm cealaltă latură. 
(5)În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1) 
afişajul electoral este permis numai cu acordul 
proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al 
deţinătorilor. 
(6)Sunt interzise afişele electorale care combină culori 
sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile 
naţionale ale României ori ale altui stat.” 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 
145 / 06.04.2012 

 
LEGEA NR.67/2004 pentru alegerea 
autorit ăţilor administra ţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

LOCURI ÎN CARE SE POT 
DESFĂŞURA ADUNĂRI PUBLICE  

 
Art. 13 
“Participanţii la adunările publice sunt obligaţi: 
a)să respecte recomandările făcute de organizatorii 
adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele 
de ordine; 
b)să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica 
desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu 
incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau 
alte mijloace audiovizuale; 
c)să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor 
publice, obiecte de tipul: materiale explozive sau 
incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect 
paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice sau orice 
alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente 
sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora; 
d)să părăsească imediat adunările publice sau locul 
unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de 
către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele 
de poliţie; 
e)să nu participe la adunări publice în stare de 
ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi 
alcoolice sau droguri.” 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 
146 / 06.04.2012 
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